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Ministerie van Financien

Drrectie Algemene
Financtele en

EconomJsche PoMtiek

HEDEN

TER B^Ll SING

Aan \
de minisrer

de sta

de staa ssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

iecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Actieve openbaarmaking nota s Miljoenennota

Datum

16 September 2022

Notanummer

2022 0000231107Aanleiding
In navoiging van de Beleidslijn actieve openbaarmaking nota s 2022 van 13 juni
2022 bieden wij u bij deze de beslisnota s behorend bij de begrotingsstukken van

de Miljoenennota 2023 aan

Bijiagen

geen

BesMspunt
• Bent u akkoord met het op deze manier openbaar maken van de

gepresenteerde nota s

• We vragen uw aandacht specifiek voor het MR advies in nota nummer 78

Kern

Met ingang van Prinsjesdag 2022 worden zowel beslisnota s als

begrotingsstukken openbaar aangeboden De samenstelling van de nota s is

gebeurd op basis van dezelfde selectie als bij de Voorjaarsnota
Dat betekent dat niet alle tussenstanden van de pakketten worden

gepresenteerd In het voorjaar is een enkele tussenstand opgenomen maar

niet alle tussenstanden Bij de openbaarmaking van de formatie is ook

gekozen om geen tussenstanden op te nemen

De begrotingsstukken vallen onder categorie E van de Beleidslijn namelijk de

begrotingen en wijzigingen daarvan inclusief de miljoenennota en het

belastingpian
Wat betreft de uitgavenkant zijn de overkoepelende nota s in de set conform

de lijn van het afgelopen voorjaar Met het oog op afspraken rondom eenheid

in kabinetsbeleid zijn discussies met vakministers niet in set opgenomen of

gelakt De vakdepartementen zullen conform de afgesproken beleidslijn

vooralsnog ook niks openbaar maken

Achter deze nota vindt u de sets nota s zoals samengesteld door AFEP en

DGRB De set nota s vanuit het Belastingpian wordt separaat aangeleverd

Afdeling Communicatie heeft aangegeven geen opvallende risico s te hebben

aangetroffen in bijgevoegde sets

Dit weekend wordt ambtelijk ook nog een laatste keer goed gekeken naar de

sets

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 1 van 1
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m
Ministerie van Financien

Directie Algemene
Financi^le en

Economische Politiek

HEDEN

TER BESLI5SIN6

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Beiastingdienst
de staatssecretaris van Finand^h toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Actieve openbaarmaking nota s Miljoenennota

Datum

16 September 2022

Notanummer

2022 0000231107Aanleiding
In navolging van de Beieidslijn actieve openbaarmaking nota s 2022 van 13 juni
2022 bieden wij u bij deze de beslisnota s behorend bij de begrotingsstukken van

de Miijoenennota 2023 aan

Bijlagen

geen

Beslispunt
• Bent u akkoord met het op deze manier openbaar maken van de

gepresenteerde nota s

• We vragen uw aandacht specifiek voor het MR advies in nota nummer 78

2^

Kern

Met ingang van Prinsjesdag 2022 worden zowel besiisnota s als

begrotingsstukken openbaar aangeboden De samenstelling van de nota s is

gebeurd op basis van dezeifde seiectie als bij de Voorjaarsnota
Dat betekent dat niet alie tussenstanden van de pakketten worden

gepresenteerd In het voorjaar is een enkele tussenstand opgenomen maar

niet alie tussenstanden Bij de openbaarmaking van de formatie is ook

gekozen om geen tussenstanden op te nemen

De begrotingsstukken vaiien onder categoric E van de Beieidslijn namelijk de

begrotingen en wijzigingen daarvan inclusief de miljoenennota en het

belastingplan
Wat betreft de uitgavenkant zijn de overkoepelende nota s in de set conform

de lijn van het afgelopen voorjaar Met het oog op afspraken rondom eenheld

in kabinetsbeleid zijn discussies met vakministers niet in set opgenomen of

gelakt De vakdepartementen zullen conform de afgesproken beieidslijn
vooralsnog ook niks openbaar maken

Achter deze nota vindt u de sets nota s zoals samengesteld door AFEP en

DGRB De set nota s vanuit het Belastingplan wordt separaat aangeleverd

Afdeling Communicatie heeft aangegeven geen opvallende risico s te hebben

aangetroffen in bijgevoegde sets

Dit weekend wordt ambtelijk ook nog een laatste keer goed gekeken naar de

sets

II

ir

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Politieke vierhoek 14 juni nota min stas FB Memo proces augustusbesluitvorming 2022 Memo over proces augustusbesluitvorming1 8 6 2022

Politieke vierhoek 14 juni nota min stasFB Annotatie Annotatie voor de politieke vierhoek op het agendapunt proces augustusbesluitvorming2 14 6 2022

3 14 6 2022 Politieke vierhoek 14 juni Agenda

Politieke vierhoek 14 juni 1 Planning augustusbesluitvorming 20224 14 6 2022

Politieke vierhoek 5 juli Annotatie Annotatie over beleidsopties niet bezwaarmakers en mondeling punt augustusbesluitvorming5 5 7 2022

6 5 7 2022 Politieke vierhoek 5 juli Agenda

Politieke vierhoek 5 juli 1 Fiscale klimaatmaatregelen7 5 7 2022

Nota min stas FB Voorbereiding Augustusbesluitvorming 6 juli onderdeel vermogen Nota ter voorbereiding van de eerste gesprekken over de augustusbesluitvorming met als

onderwerp het IBP Vermogen en de BOR

8 5 7 2022

9 5 7 2022 Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding Augustusbesluitvorming 6 juli BOR Bijiage bij de nota over het IBO Vermogensverdeling aangaande beleidsopties in de BOR

Nota min stas FB Voorbereidingsgesprek augustusbesluitvorming 6 juli akkoord min Nota ter voorbereiding op de eerste gesprekken over de augustusbesluitvorming over het

inkomstenkader en koopkracht

10 6 7 2022

11 7 7 2022 Nota min stas FB Voorbereidingsgesprek augustusbesluitvorming 13 juli akkoord stas FB Reactie stas FB op notitie ter voorbereiding van inkomstenkader koopkracht IBO

Vermogensverdeling BOR

Nota min Coalitieoverleg 8 juli augustusbesluitvorming Nota ter voorbereiding van het coalitieoverleg op 8 juli®12 8 7 2022

Nota min stas FB BWO sociale partners 12 juli reactie stas Reactie staatssecretaris FB op advies voor het BWO over sociale partners13 12 7 2022

14 12 7 2022 Bijiage bij nota min stas FB BWO sociale partners 12 juli eerdere notitie reactie stas pdf Reactie stas FB op notitie overleg sociale partners

Nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus Overkoepelende notitie met ambtelijke voorbereiding voor start augustusbesluitvorming15 5 8 2022

16 5 8 2022 Aanbiedingsmail min Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus Aanbieding overkoepelend stuk ambtelijk voorwerk augustusbesluitvorming per mail

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus vermogen Ambtelijke voorbereiding op onderdeel vermogen17 5 8 2022

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus

beleidsrichtingen IBO Vermogensverdeling

Bijiage uit IBO Vermogensverdeling18 5 8 2022

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus Fiscaal

klimaatbeleid

Ambtelijke voorbereiding op fiscaal klimaatbeleid19 5 8 2022

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus

energiebelasting brandstofaccijnzen

Ambtelijke voorbereiding op energiebelasting brandstofaccijnzen20 5 8 2022

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus

inkomstenkader

Ambtelijke voorbereiding stand inkomstenkader21 5 8 2022

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus koopkracht Ambtelijke voorbereiding koopkrachtbesluitvorming22 5 8 2022

23 5 8 2022 Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus lokaal

belastinggebied en medeoverheden

Ambtelijke voorbereiding lokaal belastinggebied medeoverheden

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus stand uitgaven Ambtelijke voorbereiding met de stand uitgaven24 5 8 2022

25 5 8 2022 Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus analyse DNB Ambtelijke voorbereiding op basis van scenario s DNB voor bedrijfsieven

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus negatief

geevalueerde fiscale regelingen

Ambtelijke voorbereiding voor besluitvorming over negatief geevalueerde fiscale regelingen26 5 8 2022

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus nota over

stapeling werkzaamheden IV portfolio keten Inkomensheffingen

Notitie over de IV portfolio bij de keten inkomensheffingen als bijiage voor de voorbereiding

augustusbesluitvorming

27 5 8 2022

Bijiage bij nota min stas FB Voorbereiding augustusbesluitvorming 5 augustus presentatie

Rapport IBO vermogen

Presentatie over het IBO Vermogensverdeling28 5 8 2022

29 15 8 2022 Aanbiedingsmail min stas FB stukken politieke vierhoek 16 augustus niet bezwaarmakers

routekaart reactie stas

Aanbiedingsmail met routekaart tbv overleg fractievoorzitters en memo scenario s niet

bezwaarmakers box 3 voor politieke vierhoek 16 augustus

Aanbiedingsmail min stas FB stukken politieke vierhoek 16 augustus koopkracht Aanbiedingsmail met stuk over koopkracht voor politieke vierhoek 16 augustus30 15 8 2022

Politieke vierhoek 16 augustus Agenda31 15 8 2022

32 15 8 2022 Politieke vierhoek 16 augustus nota min stas FB Annotatie Annotatie bij de politieke vierhoek op de punten routekaart augustusbesluitvorming koopkracht

scenario s niet bezwaarmakers en mijnbouwheffingen

Politieke vierhoek 16 augustus 1 Routekaart augustusbesluitvorming 2022 Bespreekpuntennotitie over proces augustusbesluitvorming33 15 8 2022

Politieke vierhoek 16 augustus 2 Vooruitblik koopkracht Redeneerlijn koopkracht34 15 8 2022

35 15 8 2022 Politieke vierhoek 16 augustus 3 Scenario s niet bezwaarmakers box 3

Politieke vierhoek 16 augustus FIN advies mijnbouwheffingen Advies op punt EZK mijnbouwheffingen politieke vierhoek36 15 8 2022

Aanbiedingsmail min stas FB Routekaart voor overleg fractievoorzitters 17 augustus Aanbiedingsmail met routekaart om te versturen naar fractievoorzitters37 16 8 2022

Bijiage aangepaste routekaart voor fractievoorzitters38 16 8 2022

39 19 8 2022 Politieke vierhoek 19 augustus Agenda

40 19 8 2022 Politieke vierhoek 19 augustus nota min stasFB Annotatie Annotatie politieke vierhoek op fiscale klimaatmaatregelen IBO Vermogensverdeling mondeling

punt mijnbouweheffingen EZK

Politieke vierhoek 19 augustus 2 fiscale klimaatmaatregelen Notitie politieke vierhoek over de tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven energiebelasting en

vormgeving afbouw bpm vrijstelling bestelauto s ondernemers

41 19 8 2022

Politieke vierhoek 19 augustus 3 IBO vermogensverdeling Notitie voor de politieke vierhoek ter agendering uitkomsten IBO Vermogensverdeling42 19 8 2022

Bijiage voorbereiding gesprekken fractievoorzitters 22 augustus vragen fractievoorzitters43 21 8 2022

Aanbiedingsmail min stas FB voorbereiding gesprekken fractievoorzitters 22 augustus Aanbiedingsmail met beantwoordingfeitelijke vragen agenda en spreeklijn voor gesprekken met

fractievoorzitters

44 21 8 2022

Bijiage voorbereiding gesprekken fractievoorzitters 22 augustus spreeklijn agenda45 21 8 2022

Politieke vierhoek 24 augustus Agenda46 24 8 2022

47 24 8 2022 Politieke vierhoek 24 augustus nota min stas FB Annotatie Annotatie koopkrachtbeeld inkomstenkader mijnbouwheffing fiscale klimaatmaatregelen en

opties niet bezwaarmakers box 3

Politieke vierhoek 24 augustus 2 Inkomstenkader Notitie inkomstenkader met beslispunt inzet ruimte zorgpremies inzet overschot inkomstenkader

en inpassen twee maatregelen Belastingplan

48 24 8 2022

Politieke vierhoek 24 augustus 3 FIN advies mijnbouwheffingen Advies op punt EZK mijnbouwheffingen politieke vierhoek49 24 8 2022

Politieke vierhoek 24 augustus 4 fiscale klimaatmaatregelen Notitie tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven energiebelasting en vormgeving afbouw bpm

vrijstelling bestelauto ondernemers

50 24 8 2022

Politieke vierhoek 24 augustus 4a tarieven energiebelasting en ODE Slidedeck tariefschuif energiebelasting hogere verbruiksschijven51 24 8 2022

Politieke vierhoek 24 augustus 4b Resultaten onderzoeken Belastingplan 2023 Conceptresultaten impactanalyse fiscale klimaatmaatregelen en speelveldtoets van de

maatregelen in het Belastingplan 2023

52 24 8 2022

Politieke vierhoek 24 augustus 6 Opties niet bezwaarmakers box 3 Memo opties niet bezwaarmakers box 353 24 8 2022

Aanbiedingsmail min stas FB agendering stukken politieke vierhoek 24 augustus Aanbiedingsmail voor akkoord agendering politieke vierhoek inkomstenkader box 3 niet

bezwaarmakers en fiscale klimaatmaatregelen

54 24 8 2022

55 25 8 2022 Politieke vierhoek 25 augustus Agenda

Politieke vierhoek 25 augustus nota min stas FB Annotatie Annotatie mogelijke opties voor de energierekening56 25 8 2022

Politieke vierhoek 25 augustus 1 Nota tariefplafond energierekening57 25 8 2022

Aanbiedingsmail min stas FB stukken coalitieoverleg 24 augustus reactie stas FB Opmerkingen stas FB op beantwoording vragen fractievoorzitters58 25 8 2022

Aanbiedingsmail min stas FB stukken coalitieoverleg 25 augustus reactie minister Reactie minister op aanbieding stukken inkomstenkader en beantwoording vragen

fractievoorzitters nav coalitieoverleg 24 augustus

59 25 8 2022

Aanbiedingsmail min stas FB stukken coalitieoverleg 25 augustus reactie stas FB Reactie stas FB op aanbieding stukken inkomstenkader en beantwoording vragen fractievoorzitters

nav coalitieoverleg 24 augustus

60 25 8 2022

61 25 8 2022 Bijiage Memo Inkomstenkader tbv coalitieoverleg 25 aug

Bijiage beantwoording vragen fractievoorzitters tbv coalitieoverleg 25 augustus62 25 8 2022

Aanbiedingsmail min stas FB stukken gesprekken fractievoorzitters 27 augustus reactie stas63 26 8 2022

FB

64 26 8 2022 Bijiage geannoteerde agenda fractievoorzitters 27 augustus

Bijiage maatregelen uit het IBO Vermogensverdeling65 26 8 2022

Bijiage pverzicht maatregelen die de top van de vermogensverdeling raken66 26 8 2022

Bijiage belastingconstructies en oneigenlijk gebruik67 26 8 2022

Bijiage gericht beleid kinderarmoede68 26 8 2022

Bijiage maatregel harmoniseren vermogensgrenzen toeslagen69 26 8 2022

1558047 00084



Bijiage redeneerlijn Actieplan fiscaal neutraal vermogen opbouwen70 26 8 2022

Aanbiedingsmail min Stas FB stukken overleg 28 augustus Stukken tbv intern overleg minister stas FB71 28 8 2022

Bijiage beantwoording vragen nav gesprekken 27 augustus Beantwoording vragen BPM bestelauto s maatregelen gericht op MKB fiscale maatregelen

duurzaamheid aanpak constructies zvw premies

72 28 8 2022

73 29 8 2022 Aanbiedingsmail min stas FB nieuwe versie stukken coalitieoverleg 29 augustus reactie stas

FB

Bijiage aanvullende vragen fractievoorzitters 29 augustus74 29 8 2022

Aangeleverde antwoorden tijdens coalitieoverleg 29 augustus mkb vermogen75 29 8 2022

Aangeleverde antwoorden tijdens coalitieoverleg 30 augustus bereik 2e en 3e inkomensgroep76 30 8 2022

Aanbiedingsmail minster stassen Augustusbrief77 31 8 2022

Nota minister stassen annotatie MR 31 augustus augustusbrief78 31 8 2022

Bijiage Augustusbrief 2022 MR79 31 8 2022

80 6 9 2022 Bijiage bij nota doorrekening koopkracht pakket augustusbesluitvorming

Nota minister stassen doorrekening koopkracht pakket augustusbesluitvorming Stand doorrekening koopkrachtpakket augustusbrief voor MEV81 6 9 2022
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m
Ministerie van Financien

□ irectie Algemene

Financiele en

Economische Politiek

TER BE iNG

Aan

de miniffler

de staaissecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Memo proces augustusbesluitvorming 2022 tbv politieke
vierhoek 14 juni

Datum

8 juni 2022

Motanummer

2022 0000165149
Aanleiding
De augustusbesluitvorming van dit jaar kent een krappe agenda en een aantal

grote onderwerpen waaronder vermogen en de inflatie koopkracht Ter

voorbereiding hierop wordt in de politieke vierhoek stilgestaan bij het proces en

planning van de augustusbesluitvorming In bijgaand FIlM memo een voorstel

hiervoor

Bijiagen

geen

Beslispunt

Graag uw akkoord op het inbrengen van bijgevoegd memo in de politieke
vierhoek van aanstaande dinsdag 14 juni

Kern

• Tijdens de voorjaarsluitvorming zijn een aantal grote lasten dossiers

doorgeschoven naar de augustus waaronder het finaal sluiten van het

inkomstenkader koopkracht en vermogen box 3 Net zoals in het voorjaar
coordineert FIN deze besluitvorming
De augustusbesluitvorming begint traditioneet met de verschijning van de

cMEV djfers van het CPB op 19 augustus Op 26 augustus dient het

belastingplan uiterlijk naar de Raad van State RvS te worden verzonden De

tijd die er voor bespreking van de verschillende onderwerpen staat is

daarmee heel beperkt ruim een week

Het voorstel is daarom om voor de zomer aivast stil te staan bij een aantal

onderwerpen die losstaan van de precieze cMEV cijfers
Het doel is om aan de hand van het stuk de vierhoek aivast mee te nemen in

de onderwerpen die op agenda staan en de planning daarbij Daarbij lijkt het

ons ook verstandig om samenwerking met het coalitieoverleg te bespreken
Separaat zult u nog een advisering op dit onderwerp van ons ontvangen
Daarnaast zullen we ook intern FIN een aantal overleggen met u inplannen
om vooruit te kijken naar de augustusbesluitvorming en te bespreken wat de

strategie gaat worden

De besluitvorming over de uitgaven is in augustus traditioneel beperkter en

zal biiateraal met de betreffende bewindspersonen piaatsvinden Het voorstel

is wel om dit weer samen te laten komen in het coalitieoverleg

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Paging 1 van 1
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Memo politieke vierhoek 14 juni Proces augustusbesluitvorming 2022

Inleiding
Dit memo dient ter voorbereiding op de augustusbesluitvorming en bevat een overzicht van de

belangrijkste onderwerpen ter besluitvorming en een voorstei voor het proces

In het coalitieakkoord is afgesproken in het voorjaar ook te besiuiten over de lasten Een aantal

onderdelen is in het voorjaar doorgeschoven naar augustus Door deze voile agenda en beperkte

tijd in augustus is het voorstei om onderwerpen die niet afhankelijk zijn van de cMEV publicatie
van het CPB voorafgaand aan de publicatie in vierhoekverband voorbereidend te bespreken

Deze voorbereiding zal uiteindelijk dienen als input voor coaiitieoverleggen op 23 en 25 augustus

Beslispunt Graag akkoord op onderstaande pianning

Overzicht belangrijkste onderwerpen augustusbesluitvorming
1 Inkomstenkader De augustusbesluitvorming staat onder meer in het teken van het sluiten van

het inkomstenkader Hieronder vallen onder meer de verdere invuliing en herijking van de

fiscale klimaat maatregelen afkomstig uit het coalitieakkoord Ook de zorgpremies vailen

hieronder

2 Koopkracht Tijdens deze augustusbesiuitvorming wordt zoals eik jaar het koopkrachtbeeld
voor het volgende jaar 2023 besproken Ook wordt er verdere invuiiing gegeven aan het in

het coalitieakkoord afgesproken pakket lastenverlichting middeninkomens aan de hand van

deze laatste cijfers
3 Vermoqen Hieronder vait o a de kabinetsreactie op het IBO vermogensverdeling de evaluatie

van de BOR en een besluit over het al dan niet compenseren van de niet bezwaarmakers in

box 3 Ook wordt gekeken naar de mogeiijkheden om lasten te verschuiven van arbeid naar

vermogen

Planning

Dag deadline Product Overleg Onderwerp

Box 3 opties niet bezwaarmakers

zorgpremiesystematiek

coronabelastingschulden

Politieke vierhoekDi 28 jun

Ambtelijk huiswerk zomer IBO

vermogensverdeling evaluaties van fiscale

regelingen waaronder de BOR Fiscale

klimaatmaatregelen leegwaarderatio

DiSjul Politieke vierhoek

Voor het reces Coalitieoverleg Bespreken proces augustusbesluitvorming

Dag deadline Product Overleg Onderwerp

Fiches tbv coalitieoverleg
IBO vermogensverdeling evaluaties van

fiscale regelingen waaronder de BOR Fiscale

klimaatmaatregelen

Politieke vierhoekDi 16 aug

Publicatie cMEVVr 19 aug

Politieke vierhoek Toelichting publicatie cMEVVr 19 aug

Politieke vierhoek Koopkracht en inkomstenkaderMa 22 aug

CoalitieoverlegDi 23 aug

Politieke vierhoekDo 25 aug Evt 2e ronde koopkracht en inkomstenkader

CoalitieoverlegDo 25 aug

Vr 26 aug Ministerraad Augustusbrief

Belastingplan en begrotingen
naar RvS

Vr26aug
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TERADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Oplegger politieke vierhoek 14 juni

Datum

10 juni 2022Aanleiding

Dinsdag 14 juni van 11 15 12 00 is ereen politieke vierhoek met twee

agendapunten de planning van de augustusbesluitvorming en de economische

impact van de olieboycot

Notanummer

2022 0000167418

BrJIagen
1 1 Planning augustusbesluitvorr
2 2 Economische impact olieboyt

De stukken zijn in samenwerking met andere departementen tot stand gekomen
en afgestemd in de ambtelijke vierhoek

Kern spreeklijn

Planning augustusb esiuitvorming
• De augustusbesluitvorming van dit jaar kent een krappe agenda en een

aantal grote onderwerpen waaronder vermogen en de

inflatie koopkracht Ter voorbereiding staan we in de politieke vierhoek

stil bij het proces en de planning
• De augustusbesluitvorming begint traditioneel met de venschijning van de

cMEV cijfers van het CPB op 19 augustus Op 26 augustus dient het

belastingplan uiterlijk naarde Raad van State RvS te worden verzonden

De tijd die er voor politieke bespreking van de verschillende onderwerpen
staat is daarmee heel beperkt in feite een kleine week

• Flet voorstel is daarom om voor de zomer alvast stil te staan bij een

aantal onderwerpen die losstaan van de precieze cMEV cijfers
• Flet doel is om aan de hand van het stuk de vierhoek alvast mee te nemen

in de onderwerpen die op agenda staan en de planning daarbij

Adviezen

Planning augustusb esiuitvorming
• U vraagt de vierhoek akkoord op de voorgestelde planning
• U kunt aangeven wat de belangrijkste onderwerpen voor de

augustusbesluitvorming zijn het inkomstenkader de koopkrachten

vermogen

• U kunt de voorgestelde planning toelichten

o Na de cMEV publicatie op 19 augustus is er een week voor

politieke besluitvorming met als eindpunt het versturen van het

belastingplan en begrotingen op vrijdag 26 augustus naar de Raad

van State

Pagina 1 van 1
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o In de vierhoek voor het reces worden wel al een aantal

onderwerpen besproken die niet afhankelijk zijn van de cMEV

publicatie
■ Box 3 opties niet bezwaarmakers

■ Zorgpremiesystematiek
■ Coronabelastingschulden
■ Proces IBO vermogensverdeling
■ Evaluates fiscale regelingen waaronderde

bedrijfsopvolgingsregeling BOR

■ Fiscale klimaatmaatregelen
■ Leegwaarderatio

• Wij adviseren u te bespreken op welke manier u gedurende het proces de

coalitiefracties wil betrekken

Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte
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Bulten relkwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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VERTROUWELIJK

Niet verspreiden
Secretariaat Ministerraad

Mmisterie van Algemene Zaken

VIERHOEK
Kenmerk 3769137

AGENDA

Vergadering te houden op 14 juni 2022

in deTreveszaal van het ministerie van Algemene Zaken

aan te vangen s morgens om 11 15 12 00 uur

1 Proces augustusbesluitvorming

stukken zijn bijgevoegd ^
^

X stukken zijn rondgezonden k

o stukken worden rondgezonder^ ^

• stukken zijn in de samenwerkingsruimte ge^lastst
geen stukken

A aanbiedingsdatum

2 Gevolgen olieboycot

14 juni 2022

Persoonsgegevens

1407424 00003



Memo politieke vierhoek 14 juni Proces augustusbesluitvorming 2022

Inleiding
Dit memo dient ter voorbereiding op de augustusbesluitvorming en bevat een overzicht van de

belangrijkste onderwerpen ter besluitvorming en een voorstel voor het proces

In het coalitieakkoord is afgesproken in het voorjaar ook te besluiten over de lasten Een aantal

onderdelen is in het voorjaar doorgeschoven naar augustus Doordeze voile agenda en beperkte

tijd in augustus is het voorstei om onderwerpen die niet afhankeiijk zijn van de cMEV publicatie
van het CPB voorafgaand aan de publicatie in vierhoekverband voorbereidend te bespreken

Deze voorbereiding zal uiteindelijk dienen ais input voor coalitieoverieggen op 23 en 25 augustus

Beslispunt Graag akkoord op onderstaande planning

Overzicht belangrijkste onderwerpen augustusbesluitvorming
1 Inkomstenkader De augustusbesluitvorming staat onder meer in het teken van het sluiten van

het inkomstenkader Hieronder vallen onder meer de verdere invulling en herijking van de

fiscale klimaat maatregelen afkomstig uit het coalitieakkoord Ook de zorgpremies vallen

hieronder

2 Koopkracht Tiidens deze augustusbesluitvorming wordtzoals elkjaar het koopkrachtbeeld
voor het volgende jaar 2023 besproken Ook wordt er verdere invulling gegeven aan het in

het coalitieakkoord afgesproken pakket lastenverlichting middeninkomens aan de hand van

deze laatste cijfers
3 Verm open Hieronder valt o a de kabinetsreactie op het IBO vermogensverdeling de evaluatie

van de BOR en een besluit over het al dan niet compenseren van de niet bezwaarmakers in

box 3 Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om lasten te verschuiven van arbeid naar

vermogen

Planning

Dag deadline Product Overleg Onderwerp

Box 3 opties niet bezwaarmakers

zorgpremiesystematiek

corona belastingschulden

Di 28 jun Politieke vierhoek

Ambtelijk huiswerk zomer IBO

vermogensverdeling evaluaties van fiscale

regelingen waaronderde BOR Fiscale

klimaatmaatregelen leegwaarderatio

DiSjul Politieke vierhoek

Voor het reces Coalitieoverleg Bespreken proces augustusbesluitvorming

Dag deadline Product Overleg Onderwerp

Fiches tbv coalitieoverleg

IBO vermogensverdeling evaluaties van

fiscale regelingen waaronderde BOR Fiscale

klimaatmaatregelen

Politieke vierhoekDi 16 aug

Publicatie cMEVVrl9aug

Politieke vierhoek Toelichting publicatie cMEVVrl9aug

Politieke vierhoek Koopkracht en inkomstenkaderMa 22 aug

CoalitieoverlegDi23aug

Do 25 aug Politieke vierhoek Evt 2e ronde koopkracht en inkomstenkader

CoalitieoverlegDo 25 aug

Ministerraad AugustusbriefVr 26 aug

Belastingplan en begrotingen

naar RvS
Vr 26 aug
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TERADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Annotatie politieke vierhoek 5 juli

Datum

4 Juli 2022Aanleiding

Dinsdag 5 juli van 11 00 11 30 is ereen politieke vierhoek met drie

agendapunten tussen haakjes wie agendapunt inbrengt
1 Fiscale klimaatmaatregelen agendapunt vervait

2 Leegwaarderatio Stas

3 Beleidsopties niet bezwaarmakers box 3 Stas

4 Voorbereiding augustusbesluitvorming geen stuk Min

Notanummer

2022 0000182885

Bfjfagen
2 Nets leegwaarderatio
2 2 Kabinetsreactie leegwaardera
2 3 Rapport SEO leegwaarderatio
3 Scenario s herstel niet bezwaar

3 2 MR formuller scenario s niet bi

• De minister voor KE en de staatssecretaris van I W zijn aanwezig in verband

met agendapunt 1

• De minister voor VRO is aanwezig in verband met agendapunt 2

Bijgeleverde stukken zijn in samenwerking met andere departementen tot stand

gekomen en afgestemd in de ambtelijke vierhoek

Bulten relkwljdte
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Buiten reikwijdte
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3 Beleidsopties niet bezwaarmakers box 3 Stas

Adviezen

• U staatssecretaris vraagt de vierhoek om akkoord te gaan met verzending
aan de Tweede Kamer

Kern

• De brief gaat in op mogeiijke scenario s voor rechtsherstei aan niet

bezwaarmakers in box 3 naar aanieiding van het arrest van de Hoge Raad

van 24 decernber 2021 In dat arrest is geoordeeld dat box 3 in bepaalde

gevalien op steiseiniveau in strijd is met het Europees Verdrag voorde

Rechten van de Mens

• De Staatssecretaris van Financier heeft de Tweede Kamer toegezegd
scenario s te schetsen voor eventueel rechtsherstei voor belastingplichtigen
van wie de aanslag al vaststond op het moment van het arrest

• De Tweede Kamer heeft verzocht om daarbij in te gaan op onderscheid

tussen grote en kieine spaarders
• De Hoge Raad heeft op 20 mei jl geoordeeld dat geen juridische verplichting

bestaat voor rechtsherstei aan niet bezwaarmakers maar dat poiitiek anders

besioten kan worden

• De brief schetst verschiiiende scenario s met bijbehorende overwegingen en

geeft aan dat het kabinet deze zal wegen tijdens de augustusbesluitvorming

Scenario Extra derving

Scenario 1 Geen rechtsherstei voor niet

bezwaarmakers

Scenario 2 Volledig rechtsherstei voor

niet bezwaarmakers

4 1 mrd

Scenario 3A Rechtsherstei volgens de

spaarvariant met maximering

herstelbedrag

1 7 mrd bij maximering op € 500

Scenario 3B Rechtsherstei volgens de

spaarvariant tot een maximum aan

vermogen

1 5 mrd bij maximum op € 200 000

Scenario 3C Uitkering vast of variabel

bedrag tegemoetkoming

1 1 mrd bij vast bedrag van € 100 of

variabel

€ 250 tot 1 ton en € 500 tot 2 ton

Scenario 3D Met terugwerkende kracht

verhogen van heffingvrij vermogen

3 3 mid bij verhoging tot € 100 000 7

mid bij verhoging tot € 200 000

Spreeklijn SRN
• Vanaf 1 juli is de Belastingdienst gestart met rechtsherstei in box 3 voor

mensen die bezwaar hebben gemaakt en voor aanslagen die nog opgelegd
moeten worden

• De vraag die nog openstaat is of ook rechtsherstei geboden moet worden aan

mensen die geen bezwaar hebben gemaakt en waarvan de aansiag al

onherroepelijk vaststond op het moment van het arrest van de Hoge Raad

• Ik heb de Tweede Kamer toegezegd hiervoor verschiiiende scenario s uit te

werken en deze voor de zomer aan de Kamer te sturen De Tweede Kamer
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heeft gevraagd met name in te gaan op de opties om kleine spaarders

tegemoet te komen

• leder scenario kent voor en nadelen In de brief wordt aangegeven dat het

kabinet deze scenario s zal wegen tijdens de augustusbesluitvorming

Mogelijke inbreng
• Ambtelijk AZ geeft hun bewindspersoon ter overweging mee of het kabinet

niet een sterkere voorkeur moet uitspreken in de brief De voorkeur van AZ

gaat daarbij uit naar optie 1 geen rechtsherstel gelet op de vele

problemen waar het kabinet momenteel al voor staat

• U kunt aangeven dat u er aan hecht om de verschillende opties open te

schetsen

• De Tw eede Kamer heeft hier om gevraagd en u heeft toegezegd dit uit te

werken en voor de zomer naar de Kamer te sturen

• De voor en nadelen van de verschillende opties \Aforden neergezet vifaarbij

duidelijk wfordt aangegeven dat deze opties gew^ogen moeten worden tijdens
de augustusbesluitvorming De brief straalt al uit dat rechtsherstel geen

vanzelfsprekendheid is en dat er veel andere \wensen en problemen

voorliggen bij de augustusbesluitvorming
• Ambtelijk SZW en EZK geven geen discussiepunten aan hun

bewfindspersonen mee

4 Voorbereiding augustusbesluitvorming Min

Adviezen

• U kunt aftrappen door de volgende huiswerkopdrachten mee te geven

o Fiches over de \Afensen die zijn opgekomen in het rondje langs de

oppositiefracties
o Fiches over eventuele w ensen in debat over de VJN van hedenavond

o Verschillende pakketten met een schuif van lasten op arbeid naar lasten

op vermogen

o Verschillende pakketten voorde lastenverlichting middeninkomens

zoals afgesproken in CA met daarbij aandacht voor het verlagen van

de marginale druk om de arbeidsparticipatie te stimuleren

o Beleidsopties voor ondersteuning van de koopkracht voor lage en

middeninkomens Hierbij worden de inzichten uit de stresstest van het

CPB benut

o Invulling van het koopkrachtpakket lastenverlichting middeninkomens

van 2 4 miljard
o Pakketten voor C02 reductie ter compensate afschaffing kolencap

• U kunt benadrukken dat deze beleidsopties ook van dekking moeten worden

voorzien en hiervoor opties inkomsten en uitgaven dienen te worden

uitgewerkt die zowel zien op de burger als bedrijvenkant
• Als uitgangspunt kunt u eventueel opmerken dat de afspraak in de

Voorjaarsnota ziet op het verlagen van de lasten op arbeid ten koste van

lasten op vermogen Andere koopkrachtreparaties bijvoorbeeld in de sociale

zekerheid zouden volgens deze afspraak op een andere wijze moeten

worden gedekt
• U kunt ten aanzien van de planning benadrukken dat de deadline van 26 niet

overschreden dient te worden Op 26 augustus wordt het belastingplan naar

de Raad van State gestuurd

Kern
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• In de vierhoek van 14 juni 2022 is afgesproken vandaag vender te spreken
over de beleidsopties die in de zomer ambtelijk dienen te worden uitgewerkt
ter voorbereiding op de augustusbesluitvorming Daarnaast kan eventueel

worden stilgestaan bij uitgangspunten die bewindspersonen zouden willen

hanteren bij de augustusbesiuitvorming
• Op vrijdagochtend 8 juli spreekt u met de voorzitters van de coalitiefracties

In dat overleg zal de planning voor augustus worden besproken en tevens

ambtelijk huiswerk worden geinventariseerd
• In augustus staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda

o Inkomstenkader De augustusbesluitvorming staat onder meer in het

teken van het sluiten van het inkomstenkader Hieronder vallen onder

meer de verdere invulling en herijking van de fiscale

klimaat maatregelen afkomstig uit het coalitieakkoord Ook de

zorgpremies vallen hieronder

o Koopkracht Tijdens deze augustusbesluitvorming wordt zoals elk jaar

het koopkrachtbeeld voor het volgende jaar 2023 besproken Ook

wordt er verdere invulling gegeven aan het in het coalitieakkoord

afgesproken pakket lastenverlichting middeninkomens aan de hand van

de laatste cijfens van het CPB

o Verm open Hieronder valt o a de kabinetsreactie op het IBO

vermogensverdeling de evaluatie van de BOR en een besluit over het al

dan niet compenseren van de niet bezwaarmakers in box 3 Hierbij
wordt tevens gekeken naar de mogelijkheden om lasten te venschuiven

van arbeid naar vermogen Andere koopkrachtreparaties bijvoorbeeld in

de sociale zekerheid dienen volgens afspraak in de Voorjaarsnota op

andere wijze gedekt te worden

Toelichting
Vooruitblik IBO vermogensverdeling
Het IBO vermogensverdeling wordt op 5 juli hoogambtelijk vastgesteld en is nog

niet geagendeerd om iedere schijn van politieke inmenging te voorkomen Het

IBO zal waarschijnlijk op vrijdag 8 juli in de ministerraad worden geagendeerd
Deze zal vervolgens zonder kabinetsreactie aan de Tweede Kamer worden

gestuurd

In de afgelopen jaren zijn al meerdere rapporten verschenen waarin gewezen

wordt op een aantal gegroeide onevenwichtigheden en inconsistenties in het

belastingstelsel Bouwstenen voor een beter belastingstelsel FIN 2020

Commissie Borstlap 2020 en Ontwerp voor een beter belastingstelsel Cnossen

en Jacobs 2019 De verwachting is dat het IBO daarop zal voortborduren

Uit de rapporten volgen een tweetal terugkerende knelpunten in het Nederlandse

belastingstelsel Ten eerste worden verschillende vormen van vermogen in

Nederland ongelijk belast Daarnaast ligt de gecumuleerde marginale

belastingdruk van het inkomen van dga s substantieel lager dan die op het

inkomen van werknemens en die van IB ondernemers

• De eigen woning wordt in Nederland fiscaal gesubsidieerd door middel van

de hypotheekrenteaftrek en een relatief laag eigenwoningforfait spaar

en beleggingsvermogen wordt forfaitair belast in box 3 en aanmerkelijk

belang wordt belast in box 2 met winstbelasting vpb en het box 2 tarief

Deze verschillende belastingen op de vermogensvormen leiden tot een
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complex stelsel en de verschillende manieren van belasten lokken

arbitragemogelijkheden uit tussen de verschillende boxen

• Uit figuur 1 blijkt dat het inkomen van werknemers IB ondernemers en

dga s verschillend v^ordt belast Juist de vermogenden vergaren inkomen

als dga en profiteren dus van de lagere marginale toptarieven ten

opzichte van werknemers en IB ondernemers

De verwachting is dat het IBO met aanbevelingen zal komen op deze

onderwerpen

Figuur 1 marginale toptarieven ontwikkeling sinds 2001

Marginaal topitariew^n sinds2001
55 0

\
50^

evenwicht

maroinaal
11 6

400

30 0

ssssssssss

lecumulffrittoptiritf winftdci C20D0DD

^^^Btnptarii^ vunrkn 0m 9t

j cu mjl Mnj toptiritfwi niC«fsi C20D O0D

^^BtoptariBf IB^nftamHmBr

Tabel Planning augustusbesluitvorming
Product OverlegTijd OnderwerpDag

VrS jul 09 45 10 30 Coalitieoverleg Bespreken planning augustusbesluitvorming

reces

PublicatiecMEVVrl9aug 08 00

Toelichting publicatie cMEV Fiches tbv

coalitieoverleg IBO vermogensverdeling

evaluaties van fiscale regelingen waaronder

de BOR Fiscale klimaatmaatregelen

Politieke vierhoekVrl9aug 09 45 11 00

Ministerraad le bespreking MiljoenennotaVr19 aug 11 00 aanvang

Politieke vierhoek Koopkrachten inkomstenkaderPi 23 aug 10 15 11 15

CoalitieoverlegPi 23 aug 11 15 19 30

Politieke vierhoek Evt 2e ronde koopkracht en inkomstenkaderDo 25 aug 10 15 11 15

CoalitieoverlegDo 25 aug 20 00 aanvang

Augustusbrief Belastingplan 2e bespreking

Miljoenennota
RMR MinisterraadVr 26 aug 10 00 aanvang

Belastingplan naar RvSVr26 aug
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T

V
VERTROUWELIJK

Niet verspreiden
Secretariaat Ministerraad

Mimsterie van Algemene Zaken

■111

m

VIERHOEK
Kenmerk 3770197

AGENDA

Vergadering te houden op dinsdag 5 juli 2022

in de Treveszaal van het ministerie van Algemene Zaken

aan te vangen s morgens om 11 00 uur

1 Fiscale klimaatmaatregelen

3 Beleidsoptles niet bezwaarmakers box 3

4 Voorbereiding augustusbesluitvorming

X stukken zijn rondgezonden
o stukken worden rondgezonden
• stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst

geen stukken

A aanbledlngsdatunj k

2 Leegwaarderatio

5 Evaluatie fiscale regelingen

dinsdag 5 jult 2022

Persoonsgegevens
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Beslisnotitie

Politieke vierhoek 05 07

Agendapunt bpm maatregel bestelauto

Aanleiding
In het coalitieakkoord is afgesproken om de vrijstelling in de bpm voor bestelauto s van

ondernemers in drie stappen af te bouwen Bij de uitwerking van de maatregel zijn een aantai

beiangrijke aandachtspunten naar boven gekomen v^aardoor het kabinet keuzes meet maken die

afwijken van het coalitieakkoord

Beslispunt

Bent u akkoord met de volgende vormgeving van de bpm maatregei bestelauto

Grondslag C02 uitstoot i p v netto catalogusprijs

Invoeringstermijn 2025 vrijstelling bestelauto ondememer wordt in 1 keer

afgeschaft i p v afbouw in drie stappen 2024 2026

Dekking van de lagere opbrengst dan geraamd in de startnota de derving van

circa cumulatief € 600 min in de periode 2024 2030 wordt gedekt door het

verlaagde tarief in de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto ondernemers te

verhogen Indien akkoord dan zal dit ter voorbereiding op augustus verderworden

uitgewerkt en worden bekeken in hoeverre dit leidttot ongewenste effecten voor de

tweedehandsmarkt van elektrische bestelauto s

o

o

O

Toelichting

Afspraak coalitieakkoord

• In het Coalitieakkoord is afgesproken om per 2024 de vrijstelling in de bpm voor bestelauto s

van ondernemers in drie stappen af te bouwen naar nul in 2026 Vanaf 2026 geldt voor deze

voertuigen dan het reguliere bpm tarief waarbij de grondslag gebaseerd is op de netto

catalogusprijs
• Voorts is in het Coalitieakkoord afgesproken dat de vrijstelling voor emissievrije bestelauto s

blijft bestaan nu geldt tot 2025 een generieke bpm vrijstelling voor alle emissievrije

voertuigen
• De maatregel leverteen beiangrijke bijdrage aan de in het Coalitieakkoord opgenomen C02

winst in de sector mobiliteit en kent een budgettaire opbrengst

Voorgestelde vormaeving

Bij de uitwerking van de maatregel zijn een aantai beiangrijke aandachtspunten naar boven

gekomen waardoor het kabinet keuzes moet maken die afwijken van het coalitieakkoord

Grondslag

• De Belastingdienst heeft aangegeven dat de netto catalogusprijs als grondslag voor de

bestelauto s van ondernemers zeer moeilijk handhaafbaar is In plaats van de netto

catalogusprijs moet daarom een andere grondslag worden gekozen
• Als alternatief wordt als grondslag de C02 uitstoot geadviseerd Deze grondslag is goed

uitvoerbaar sluit aan op een van de doelstellingen van de bpm maatregel 0 7 Mton C02

reduceren in 2030 en komt overeen met de grondslag voor personenauto s

• Door de keuze voor de C02 grondslag en de snelle ingroei van emissievrije bestelauto s zal

de opbrengst uit de bpm en de brandstofaceijns wel teruglopen In het coalitieakkoord is

afgesproken dat deze grondslagerosie vanaf 2030 wordt opgevangen via betalen naar gebruik
Alternatief is om op termijnde bpm om te vormen naar een andere grondslag waarbij de

grondslagerosie door de elektrische auto s niet optreedt zoals voertuiggewicht
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Invoeringsdatum en afbouwpad

De Belastingdienst geeft aan dat stapsgewijze afbouw van de ondernemersvrijstelling forse

gevolgen heeft op de voile IV portfolio van Belastingdienst Deze moet voor de jaren 2024 en

2025 een nieuwe en tijdelijke aangifteprocesstroom inrichten voor de ondernemens Voor de

RDW leidt dit tot meer individuele keuringen waarvoor geen capaciteit beschikbaar is Een

stapsgewijze afbouw is hierdoor niet uitvoerbaar

Het voonstel is daarom om de ondernemersvrijstelling in 1 keer af te schaffen

De voorgestelde invoeringsdatum is 1 januari 2025 dit is het middelste jaar van de

oorspronkelijke invoeringstermijn 2024 2026

Deze invoeringsdatum sluit goed aan bij de invoering van zero emissiezones voor

stadslogistiek in 30 tot 40 grotere steden in Nederland Nieuwe bestelauto s moeten vanaf die

datum emissievrij zijn Bedrijven die hierdoor investeren in een elektrische bestelauto kunnen

ook buiten de zone beter concurreren met bedrijven die kiezen voor een bestelauto met

verbrandingsmotor

Budaettaire opbrenast

• De budgettaire opbrengst bestaat uit twee componenten die tegen elkaar in werken en elkaar

versterken

o Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling levert in beginsel geld op omdat

ondernemens voortaan bpm moeten betalen bij de aanschaf van een nieuwe

bestelauto

o Tegelijkertijd blijven emissievrije bestelauto s vrijgesteld via een nultarief door de

C02 grondslag waardoor de aanschaf van emissievrije bestelauto s wordt

gestimuleerd Dit doet de opbrengst van de maatregel weer deels teniet Dit negatieve

budgettaire effect wordt vensterkt door de grondslagerosie in andere autobelastingen
zoals de brandstofaccijns

• Door de combinatie van bovenstaande twee maatregelen wordt de aanschaf van een

emissievrije bestelauto financieel fors aantrekkelijker het aandeel in de nieuwverkoop stijgt
naarca 87 CO2 grondslag in 1 keer afschaffen in 2030 basispad KEV2021 33 De

extra C02 reductie bedraagt in 2030 circa 0 7 Mton conform de doelstelling die in het

coalitieakkoord is gesteld
• Conform de gebruikelijke systematiek is voorafgaand aan het indienen van de wetgeving een

nieuwe raming gemaakt van de budgettaire opbrengst Dit is weergegeven in tabel 1 Dit

verschil is relevant voor het inkomstenkader

• Ten opzichte van de raming in de startnota is de budgettaire opbrengst cumulatief over de

periode 2024 2030 circa € 600 miljoen lager bij grondslag C02 en in 1 keer afschaffen Dit

komt doordat er in de nieuwe raming meer emissievrije bestelauto s in het wagenpark groeien

dan eerder geraamd in het coalitieakkoord en door lagere bpm opbrengsten bij fossiele

bestelauto s van ondernemens doordat beter rekening gehouden wordt met lagere bpm bij

parallelimport

Tabel 1 Budgettaire opbrengst bpm bestelauto in min €]

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 cum

Raming startnota

Nieuwe raming
C02 2025

217 351 467 405 333 248 141 2162

2 496 354 298 216 136 61 1563

Verschil 215 145 113 107 117 112 80 599

Dekkinasmaatreaelen
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• Voorde dekking gelden een tweetal uitgangspunten

o Dekking vindt in beginsel zo dicht mogelijk bij het beleidsterrein van de derving plaats

in dit geval de besteiauto s van ondernemers

o Dekking meet zowel zien op de kabinetsperiode t m 2025 als structureei

• Er zijn verschillende dekkingsopties in kaart gebracht binnen het terrein van de bestelauto We

adviseren onn als dekking de taneven in de motorrijtuigenbelasting voor besteiauto s

ondernemers te verhogen
■ Het tarief in de motorrijtuigenbelasting is opgebouw d uit een aantal

componenten voor emissievrije personen en besteiauto s geldt t^m 2024 een

vrijstelling
• Basistabel met tarieven gedifferentieerd naar gewicht
• Brandstoftoeslag diesel LPG

• Fijnstoftoeslag
• Opcenten provindes alleen voor pensonenauto s

■ Een bestelauto particuller betaalt het basistarlef de brandstoftoeslag en de

fijnstoftoeslag En betaalt geen opcenten
■ Een bestelauto ondernemer betaalt alleen een vertaagd basistarlef hiervoor

geldt een aparte tabel en de fijnstoftoeslag En betaalt geen brandstoftoeslag
en geen opcenten

■ Voorstel is om het verlaagd tarief voor besteiauto s van ondernemers te

verhogen om de budgettaire derving te dekken

• Het tarief voor ondernemers wordt hierdoor meer gelijkgetrokken met

het tarief voor particulieren Daarnaast is de grondslag van de mrb

bezit inelastisch waardoor deze dekkingsoptie vrijwel geen invioed

heeft op de C02 reductie van de bpm maatregel
• Hier staat tegenover dat deze dekkingsoptie bij alle ondernemers met

een bestelauto neerslaat en daardoor wellicht het afschaffen van de

vrijstelling voor bpm bij nieu\«e besteiauto s ondernemers politiek

moeilijker maakt

• Impact lasten ondernemers

• Ter indicatie is in een voorbeeld berekend wat dit betekent voor de

lasten per auto

• Gemiddeld per auto komt het neerop een verhoging van circa € 60 per

jaar bij een verhoging in 5 stappen in totaal circa € 300 of een

verhoging met circa € 200 ineens per 2027 per bestelauto ondernemer

• Voor een fossiele bestelauto ondernemer is de motorrijtuigenbelasting
nu ongeveer € 500 en voor een emissievrije bestelauto ondernemer

zonder de vrijstelling ongeveer € 600

■ Impact op klimaatprikkels
• Emissievrije besteiauto s zijn relatief zwaarder meergewicht van circa

300 kg waardoor een generieke tariefverhoging voor besteiauto s

ondernemers in absolute euro s tot een wat grotere lastenstijging leidt

voor deze groep auto s

• Dit kan gevolgen hebben voor minder kapitaalkrachtige

ondernemingen die vooral zijn aangewezen op de tweedehandsmarkt

Ook voor deze bedrijven moet een tweedehands elektrische bestelauto

een redelijk alternatief zijn voor een bestelauto met

verbrandingsmotor
• Advies is om de komende weken in de nadere uitwerking van deze

maatregel te kijken naar de maatvoering en of het mogelijk leidt tot

ongewenste effecten voor de tweedehands emissievrije
bestelautomarkt

• Als alternatieve dekkingsmaatregel is ook gekeken naar
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o Tarieven bpm bestelautx} met fossiele brandstofmotor verhogen
■ Uit een eerste analyse blijkt dat dit geen opbrengst opievert maar juist een

budgettaire derving
■ Dit komt omdat de prikkel groter wordt om een emissievrije bestelauto te

kopen en kleinerom een fossiele bestelauto te kopen
■ Deze dekkingsoptie valt daarom af

o Tarieven bpm emissievrije bestelauto verhogen
■ Dit betekent de introductie van een vaste voet voor emissievrije bestelauto s

bij C02 grondslag dan wel een lagere korting dan 100 voor de emissievrije

bestelauto bij massa grondslag in combinatie met EV vrijstelling
■ Uit een eerste analyse blijkt dat deze dekkingsoptie voldoende opbrengst

opievert maar dat tegelijkertijd de groei van het aantal emissievrije

bestelauto s terugvalt waardoorde 0 7 Mton in 2030 uit het coalitieakkoord

niet wordt gehaald
■ Deze dekkingsoptie valt daarom af
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nota Voorbereiding augustusbesluitvorming onderdeel

vermogen

Datum

Sjuli 2022

Aanleiding

Morgen woensdag 6juli hebben wij met u een voorbespreking staan voor de

augustusbesluitvorming U heeft daarvoor maandag al een aantal stukken

ontvangen vandaag voIgt het onderdeel vermogen gezien de vaststelling van het

IBO Vermogen vanmiddag in de ACH

Notanummer

2022 Q0QQ184400

Bijiagen
1 Notitie BOR

Bespreekpunten
• Wij bespreken graag met u welke opties beleidsrichtingen u uitgewerkt wil

zien in aanloop naarde augustusbesluitvorming

Kernpunten
• U wordt gevraagd Hoofdstuk 5 Beleidsrichtingen van het IBO

Vermogensverdeling te lezen voorafgaand aan het gesprek ter voorbereiding
van de augustusbesluitvorming van morgenochtend 6juli Het IBO wordt u

vanavond 5 juli nagestuurd In de aanbiedingsnotitie van vanavond staat

ook de kern van de beleidsrichtingen opgenomen

• Wij vragen u daarnaast bijgevoegde notitie te lezen met beleidsopties t a v

de BOR In het gesprek kunnen we stilstaan bij de vraag welke van deze

opties u interessant vindt voor verdere uitwerking richting augustus
• Zoals ook in 4® beslisnota BP over het IV portfolio is gemeld dient te worden

benadrukt dat net als in voorgaande jaren tijdens de

augustusbesluitvorming eventuele fiscale maatregelen beperkt zouden

moeten blijven tot parameterwijzigingen Dit draagt bij aan de

uitvoerbaarheid en inpasbaarheid van de desbetreffende maatregelen en is

ook behuipzaam bij hetafronden van de toetsen zelf Neemt niet weg dat u

wel ook kunt besluiten over structuurwijzigingen die bijvoorbeeld per 2024 of

later in werking kunnen treden die als dekking kunnen worden ingezet

Toelichting
We staan voor enkele grote opgaven binnen het thema vermogen In de

afgelopen jaren zijn vele rapporten verschenen waarin gewezen wordt op een

aantal gegroeide onevenwichtigheden en inconsistenties in het belastingstelsel
Bouwstenen voor een beter belastingstelsel RN 2020 de Commissie Regulering
van werk Commissie Borstlap 2020 en Ontwerp voor een beter belastingstelsel
Cnossen en Jacobs 2019 Daaruit volgen een tweetal terugkerende knelpunten

in het Nederlandse belastingstelsel ten aanzien van vermogen Ten eenste worden

Pagina 1 van 1
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verschillende vormen van vermogen in Nederland ongelijk belast De

gecumuleerde marginale belastingdruk van het inkomen van dga s ligt
substantieel lager dan die op het inkomen van werknemers en die van IB

ondernemers Dit is door de tijd been vanaf de invoering van het huidige

belastingstelsel in 2001 ook steeds vender uit elkaar gaan lopen zoals te zien in

ondenstaande figuur
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Ten tvweede wfordt inkomen uit vermogen relatief laag belast Zo scoort Nederland

internationaal bezien het laagst in de belasting op inkomen uit vermogen van

huishouders als percentage van de totale belastingopbrengsten zie onderstaand

figuur data uit 2020 Dit wordt verklaard door de ruime hypotheekrenteaftrek
Ook worden verschillende vormen van vermogen in Nederland ongelijk belast Zo

wordt de eigen woning fiscaal gesubsidieerd en worden spaargeld beleggingen en

onroerend goed in box 3 forfaitair belast onafhankelijk van het rendement op

deze verschillende vermogensvormen
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Bij de voorjaarsnota is afgesproken dat het kabinet bij de augustusbesluitvorming
zal kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en

arbeid meer in balans kan worden gebracht Hierbij wordt voor maatregelen in

ieder geval gekeken naar de uitkomsten van het IBO Vermogensverdeling en de

negatieve evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling BOR Een dergelijke schuif

van lasten op arbeid naar lasten op vermogen zou binnen het inkomstenkader ook

ruimte kunnen bieden om tegemoet te komen aan de recente aanbeveling van het

CPB^ om te kijken naar beleid dat voor voldoende besteedbaar inkomen zorgt

voor lage en middeninkomensgroepen gezien de hoge energieprijzen en inflatie

Saldo eigen woning Totael

^
CPB stresstest
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Op het moment loopt een traject voor de uitwerking van een nieuwe

financieringssystematiek voor gemeenten en provincies Conform coalitieakkoord

wordt daarin ook de mogelijke verruiming van het lokaal belastinggebied
betrokken Het coalitieakkoord zet het accres vanaf 2026 en vender vast op

structureel 1 mid Gemeenten en provincies kunnen de mogelijke verruiming van

het belastinggebied gebruiken om hun uitgavengroei op autonome taken op te

vangen Bij enkel gebruik van bestaande instrumenten

onroerendezakenbelasting OZB leidt dit ook tot het zwaarder belasten van

vermogen

waaronder de

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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1557482 00008



Notitle beleidsopties BOR t b v gesprek 6 jull
Agendapunt evaluatie fiscale regelingen bedrijfsopvotging waaronder BOR

Uitgangspunten bij fiscale evaluaties

• De startnota van het Kabinet schrijft voor dat indien een fiscale regeling negatief geevalueerd
wordt het uitgangspunt is om deze regeling af te schaffen

• De Fiscale Beleids en Uitvoeringsagenda geeft hier vender invulling aan en beschrijft dat het

afschaffen van ondoelmatige regelingen bijdraagtaan een minder ingewikkeld belastingstelsel
en een lagere budgettaire derving

• Indien de \wens is om deze fiscale regeling toch te handhaven dient de minister op \wiens

begroting de regeling staat de reden hiervoor toe te lichten in de MR Het kabinet dient dan ook

in een kabinetsreactie aan de Kamer expliciet in te gaan wfaarom de regeling niet wfordt

afgeschaft
• Eerder wees de Algemene Rekenkamer ARK er al op dat de vraag of beleid voortgezet moet

worden dan wel fundamenteel moet vworden herzien vrijvwel nooit \wordt gesteld en

beantwoord Zowel afgelopen jaar als dit jaar heeft de ARK ook een onvolkomenheid

geconstateerd inzake de omgang met de uitkomsten van evaluaties van fiscale regelingen

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Algemeen en samenvatting
• Bind mei is de evaluatie van fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht^ zonder

kabinetsreactie naar de Kamer gestuurd De evaluatie richt zich specifiek op de BOR en de

DSR De BOR bedrijfsopvolgingsregeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van de

schenk en erfbelasting De DSR doorschuifregelingen schuiven de heffing van

inkomstenbelasting door naar de bedrijfsopvolger en naar en later moment Doel van de fiscale

regelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reele bedrijfsoverdrachten de continuTteit

van de onderneming in gevaar brengt
• De belangrijkste conclusie van de evaluatie is als voIgt

o De BOR is doeltreffend in de zin dat de S E vrijiwel geen gevaar meer vormen voor

de continuiteit van ondernemingen
o De BOR is echter niet doelmatig doordat er bij circa driekvwart van de overdrachten bij

de erflaters schenkers of verkrijgers voldoende vrije financiele middelen aan\«ezig zijn

om de erf of schenkbelasting direct te betalen De BOR blijkt bij een substantieel deel

van de overdrachten om diezelfde reden niet noodzakelijk De vrijstelling

goingconcernwaarde^ in de BOR is daarmee niet doelmatig Met andere woorden het

cadeau effect is groot

o De \«aarderingsfaciliteit vrijstellen verschil hogere liquidatiewaarde en going

concernwaarde is wel positief geevalueerd De waarderingsfaciliteit zorgt ervoor dat de

belastingheffing beter aansluit bij de waarde die de verkrijger daadwerkelijk aan de

onderneming ontleent Afschaffing zou een extra prikkel gegeven voor liquidatie terwiji
het doel van de BOR juist is om ondernemingen te continueren Vanuit die optiek is er

geen directe aanleiding om de waarderingsfaciliteit te versoberen

o De noodzakelijkheid en doelmatigheid van de doorschuifregelingen konden door het

CPB niet kwantitatief worden getoetst vanwege een gebrek aan kwantitatieve

informatie Deze notitie richt zich daarom voornamelijk op beleidsopties gericht op de

BOR

• In de periode 2010 2017 ging het in de BOR om een gemiddelde verkrijging van 1 3 miljoen
Een beperkt aantal grote overdrachten ontvangt een relatief groot deel van het totale

belastingvoordeel Van de erfenissen heeft 2 2 een waarde van 5 min euro of meer per

verkrijger en deze groep vertegenwoordigt 36 van het totale belastingvoordeel bij erfenissen

Bij schenkingen ontvangt 2 7 van de verkrijgers een schenking van meer dan 5 min euro en

deze groep vertegenwoordigt 35 van het belastingvoordeel bij schenkingen

Notitie Evaluatie fiscale regelingen gericht oo bedrijfsoverdracht I CPB nl
^

Vrijstelling van erf en schenkbelasting van 100 van de waarde van het ondernemingsvermogen tot een

bedrag van £ 1 119 845 bedrag 2021 en 83 van de overige waarde
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• Het gebruik van de BOR is zeer scheef verdeeld Gemiddeld is jaarlijks sprake van 1500 tot

2000 verkrijgers die gebruik maken van de BOR Ruim 50 van het budgettaire beslag van

ruim 400 miljoen komt ten goede aan ca 40 50 gevallen per jaar waarbij sprake is van een

verkregen vemnogen sotns fons groterdan € 5 miljoen
• De wetgeving rondom bedrijfsopvolgingsregelingen is zeer complex en legt een groot beslag op

de capaciteit bij de Belastingdienst De BOR gaat dan ook gepaard met hoge uitvoeringskosten
• In het RA staat het volgende De continuiteit van familiebedrijven wordt ondersteund door

reele bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijkerte maken Tegelijkertijd wordt oneigenlijk

gebruik van de regeling tegengegaan

Beslispunt 1

Welke van de vijf beleidsopties zoals beschreven in deze notitie wil u vender laten

uitwerken in de aanloop naar de augustusbesluitvorming Woof enkel beleidsoptie 1 is

conform het uitgangspunt in de startnota

Uitgangspunten randvoorwaarden beleidsopties in de BOR en DSR

• Doelstelling van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is dat belastingheffing op reele

bedrijfsoverdrachten de continuiteit van de onderneming niet in gevaar mag brengen
• De faciliteiten zijn bedoeld voor bedrijfsopvolging die zich op natuurlijke wijze aandient reele

bedrijfsopvolging
• De faciliteiten zijn echter niet bedoeld voor aanmerkelijk belangen gecreeerd om daarmee

vermogen zonder heffing van erf of schenkbelasting bij de erfgenamen te krijgen In de

praktijk gebeurt dit wel

• De wetgeving BOR moet eenvoudiger en beter uitvoerbaar voor o a Belastingdienst Er is veel

discussie over de omvang van het ondernemingsvermogen kwalificeert voor de BOR en het

beleggingsvermogen kwalificeert niet voor de BOR

• Hieronder is de beleidsoptie uitgewerkt die aansluit bij de conclusies van de evaluatie

Daarnaast zijn ook een aantal opties uitwerkt uit het pakket Bouwstenen voor een beter

belastingstelsel die minder ver gaan

• De vrijstelling goingconcernwaarde doorstaat dus niet het toetsingskader fiscale regelingen en

zou cf startnota dienen te worden afgeschaft beleidsoptie 1 Een minder vergaande

beleidsrichting is om oneigenlijk gebruik tegen te gaan conform RA Bijvoorbeeld door

implementatie van de fiches gericht op vastgoed en de kleine AB pakketten zie ook

beleidsopties 3 en 4

• Veel beleidsopties kennen een budgettaire opbrengst die later in augustus kan worden ingezet
als dekkingsoptie

• In deze beleidsopties is een inschatting gemaakt van wanneer de maatregelen uitvoerbaar zijn

Overleg met de Belastingdienst is nodig om beter zicht te hebben op de uitvoerbaarheid

Beleidsoptie 1 Afschaffen van vrilstellina waarde going concern in de BOR

• In deze beleidsoptie wordt de BOR gedeeltelijk afgeschaft Alleen de waarderingsfaciliteit blijft
bestaan Om te voorkomen dat de acute betaling van schenk of erfbelasting bij

bedrijfsopvolging de continuiteit van de onderneming in gevaar kan brengen blijft een

betalingsregeling in de invorderingswet bestaan ^
Dit sluit aan bij de conclusie van de evaluatie

van het CPB

• Budgettaire opbrengst bedraagt € 350 miljoen per jaar structureel Wel is er een lang

ingroeipad de structurele opbrengst wordt met ingang van 2043 behaald

Struc I2023 2024 2025

Afschaffen vrijstelling waarde going concern 113 125 350

^
De verkrijger kan voor de SSlE schenk en erfbelasting die eventueel na hettoepassen van de BOR nog

verschuldigd Is verzoeken om uitstel van betaling voor een periode van tien jaar Dit ultstel is rentedragend
waarbij de rente enkelvoudig wordt berekend
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• Uitvoering kan per 2024

• Dit is de enige maatregel in de set van beleidsopties die conform het uitgangspunt in de

startnota is

Maatregelen niet conform het uitgangspunt bij een negatieve evaluatie

Beleidsoptie 2 Verlaaina vriistelling waarde going concern

Dit betreft een minder vergaande variant van beleidsoptie 1 De totaie vrijsteiiing over de

waarde going concern wordt 25 De omvang van de vrijsteiiing wordt afgetopt op € 5 miljoen

ondernemingsvermogen
Net als in beleidsoptie 1 blijven de waarderingsfaciliteit en de betalingsregeling bestaan

Door de vrijsteiiing van de waarde going concern te verlagen tot 25 over maximaal € 5

miljoen ondernemingsvermogen wordt het budgettair beslag van de BOR sterk ingeperkt en de

doelmatigheid vergroot Tegelijkertijd wordt meer recht gedaan aan het draagkrachtbeginsel
De budgettaire opbrengst bedraagt € 300 miljoen per jaar structureel Dit structurele effect

wordt in 2043 bereikt

2023 2024 2025 Stnjc

Verlaging vrijsteiiing waarde going
concern naar 25 en aftopping op € 5

miljoen ondernemingsvermogen in de

BOR

91 102 300

• Uitvoering kan per 2024

Beleidsoptie 3 Verhuurd vastgoed standaard aanmerken als beleoaingsvermoaen voor de DSR en

de BOR

• Voor de BOR en DSR wordt wettelijk vastgelegd dat aan derden verhuurd vastgoed

beleggingsvermogen vormt Onder verhuur wordt ook begrepen anderszins aan derden ter

beschikking gesteld vastgoed Vastgoed dat wordt gebruikt voorde eigen bedrijfsuitoefening

blijft wel tot het ondernemingsvermogen behoren

• De kwalificatie reele bedrijfsopvolging binnen de BOR doelt op de eis dat het bedrijf de

vennootschap een daadwerkelijke onderneming drijft De BOR en DSR zijn daarom ook alleen

van toepassing op het ondernemingsvermogen in het bedrijf Beleggingsvermogen zowel

beleggingen aanwezig in de onderneming als een belang in een beleggingsmaatschappij is

uitgesloten Onderscheid maken tussen deze vormen is echter bijzonder lastig met name bij

exploitatie van vastgoed
• Door vastgoedexploitatie verhuur aan derden en ter beschikking stelling aan derden

wettelijk standaard aan te merken als beleggingsvermogen wordt de nodige duidelijkheid
verschaft Daarnaast wordt voorkomen dat de reikwijdte van de BOR en DSR onbedoeld

toeneemt Dit sluit bovendien goed aan bij het doel van de BOR en de DSR Ten eerste omdat

bij vastgoedportefeuilles het verkrijgen van financiering voor het betalen van de verschuldigde

belasting doorde mogelijkheden tot onderpand hypotheek in de regel geen probleem is Ten

tweede is het bij vastgoedverhuur minder bezwaarlijk voor de continuTteit van de bv om een

gedeelte van de vastgoedportefeuille te gelden te maken Van het liquiditeitsprobleem dat

verondersteld wordt voor de BOR is dus feitelijk geen sprake Daarbij zal het maatschappelijk

belang van het bijeen houden van de vastgoedportefeuille veelal beperkt zijn
• Deze maatregel voorkomt een mogelijke toekomstige forse derving van belastinginkomsten
• Door verhuur van vastgoed aan derden bij wet aan te merken als beleggingsvermogen zullen

er minder discussies vooroverleggen en gerechtelijke procedures plaatsvinden
• De maatregel creeert duidelijkheid en maakt een einde aan het voeren van langdurige

juridische procedures en de daarmee gemoeid gaande forse inzet van hooggekwalificeerd

pensoneel
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• Deze maatregel past bij het streven van het coalitieakkoord om de BOR te richten op reele

bedrijfsopvolging
• Uitvoerbaar per 2024 PM

Beleidsoptie 4 Kleine aanmerkeliik belanopakketten uitzonderen van de BOR en D5R

Met deze maatregel worden kleine aanmerkelijk belangpakketten uitgezonderd van de BOR

Dat kan bijvoorbeeld door af te dwingen dat er minimaal 5 aan gewone aandelen moet zijn

voor de BOR en de DSR

Voor het recht op de BOR wordt aangesloten bij de IB onderneming en bij het ab in box 2 Het

ab is ruim gedefinieerd Het is niet zo dat elk aanmerkelijk belang een waarde van ten minste

5 in de vennootschap vertegenwoordigt Van een ab is in beginsel sprake als iemand

minimaal 5 een bepaalde soort aandelen van de bv houdt Er kan daardoor al sprake zijn van

een ab bij een economisch belang dat veel kleiner is dan 5 door het gebruik maken van

soortaandelen 5 in aandelen van een soort kan economisch gezien een minimaal belang

bijvoorbeeld 0 01 vertegemwoordigen in het ondernemingsvermogen
De vraag is daarbij of een dergelijke ab houder te beschouwfen is als een ondernemerof

veeleer als een belegger en in het verlengde daarvan of de toegang tot de DSR en BOR niet te

ruim is

Opties soortaandelen meesleep en meetrekbelangen preferente aandelen agiostortingen en

stortingen van informeel kapitaal kunnen onder omstandigheden eveneens kwalificeren

Dit roept veel discussies met de Belastingdienst op en werkt ingewikkelde structuren in de

hand

De vraag is iwat eigenlijk de doelgroep van de BOR moet zijn alleen kleinere bedrijven

bijvoorbeeld met enkele directeur grootaandeelhouders of ook grotere bedrijven met veel meer

aandeelhouders die soms alleen eigenaar zijn maar niet meebesturen in de onderneming Bij

familiebedrijven komen beide voor

Een raming van de budgettaire effecten vereist nader onderzoek

Beleidsoptie 5 Afschaffino DSR voor het aanmerkeliik belang in de IB voor verervina en schenkino

• In deze beleidsoptie wrordt de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang voor vererving

en schenking afgeschaft Deze optie vioeit niet voort uit de evaluatie De DSR in de ab sfeer

regelt dat bij overdracht van een onderneming onder voorwaarden geen inkomstenbelasting
over de vervreemdingswrinst verschuldigd is De verkrijgingsprijs van de aandelen wordt dan

doorgeschoven naarde verkrijger
• Met name bij het drijven van een onderneming via een vennootschap leidt de DSR tot

knelpunten De systematiek omtrent inkomstenbelasting in box 2 moedigt reeds uitstel van

winstuitdeling en dus inkomstenbelastingbelasting van de vennootschap aan de ab houder

aan en faciliteert deze Middels de DSR is het mogelijk winstuitdeling en dus

inkomstenbelasting uit te stellen tot in het oneindige
• Met deze maatregel is oneindig uitstel van belastingheffing in box 2 niet meer mogelijk omdat

bij overdracht afgerekend wordt

2023 2024 2025 Struc

Afschaffen DSR voor het aanmerkelijk

belang in de IB voor vererving en schenking
30 32 35 80

■ Uitvoerbaar per PM
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nota Oplegger voorbereiding augustusbesluitvorming 2022

Datum

4juii 2022

Nutanummer

Aanleiding
Deze augustus vindt belanghjke besluitvorming plaats over de inkomsten We

voorzien een krap proces door beperkte tijd voor besluitvorming en grote

onderwerpen Deze notitie biedt een toelichting op de komende

augustusbesluitvorming en een kort overzicht van het proces Ook wordt een

overzicht van de belangrijkste onderwerpen inkomstenkader koopkracht
vermogen geboden In de bijlagen vindt u peronderwerp het actuele

inhoudelijke beeld Het stuk voor vermogen wordt u dinsdagavond 5 juli

nagestuurd gezien het IBO vermogen pas dinsdagmiddag finaal wordt

vastgesteld

2022 0000183641

Bijlagen

1 Inkomstenkader

2 Koapkracht

Bespreekpunt
• Graag bespreken we met u de strategic en planning voor de

augustusbesluitvorming
• Graag stellen we met u ambtelijk huiswerk vast ter voorbereiding op de

augustusbesluitvorming

Kern

Toelichting augustusbesluitvorming
• Tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn een aantal grote lasten dossiers

doorgeschoven naar de augustusbesluitvorming waaronder het finaal sluiten

van het inkomstenkader koopkracht en vermogen box 3 Netzoals in het

voorjaar coordineert FIN deze besluitvorming
• De besluitvorming over de uitgaven isln augustus traditioneel beperkter en

zal bilateraal met de betreffende bewindspersonen plaatsvinden De

inkomsten en uitgaven komen samen in het coalitieoverleg

Proces augustusbesluitvorming
• Een uitgebreide versie van het proces is besproken op de politieke vierhoek

van 14 juni Deze is opgenomen in onderstaande toelichting
• Het besluitvormingsproces wordt dit jaar erg krap gezien grote onderwerpen

en beperkte tijd voor besluitvorming een week De augustusbesluitvorming
begint traditioneel met de publicatie van de cMEV cijfers van het CPB op 19

augustus Op 26 augustus dienen het belastingplan en de begrotingen uiterlijk
naar de Raad van State RvS te worden verzonden

Pagina 1 van 2
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Uitgangspunten voor augustus
• Het inkomstenkader rlipns gp lntpn t p wardsn^ wat betekent dat alle

lastenrelevante maatreaelen aedekt zijn
• Aanvullende maatregelen op koopkracht ten 9p7irhtR van dp fitartnota rpoeten

tevens gedekt worden Dekking zal bijvoorbeeld vanuit vermogen moeten

komen

• Maatregelen moeten uitvoerbaar zijn Enkel parameterwijzigingen zijn op korte

termijn uitvoerbaar gezien beperkte ruimte in het IV portfoiio van de

Beiastingdienst

Belangrijkste onderwerpen
• In augustus staan in ieder gevai de volgende onderwerpen op de agenda

o Inkomstenkader De augustusbesluitvorming staat onder meer in het

teken van het sluiten van het ipkomsteakadejv Hieronder vaiien onder

meer de verdere invuliing en herijking van de fiscale

klimaat maatregelen afkomstig uit het coaiitieakkoord Ook de

zorgpremies vallen hieronder

o Koopkracht Tljdens deze augustusbesiuitvorming wordt zoals elk jaar het

koookrachtbeeid voor het voloende jaar 2023 besproken Ook wordt er

verdere invuliing qeqeveo aan het in het cnalitlpakknnrrl afgp ^prnlcpn

pakket lastenveriichting middeninkomens aan de hand van de laatste

cijfers van het CPB

Vermoqen Hieronder vait o a de kabinetsreactie op het IBO

vermogensverdeling de evaluatie van de BOR en een besluitover het al

dan niet compenseren van de Qiet bezwaarmakers in box 3 Hierbij wordt

tevens gekeken naar de mogelijkheden om lasten te verschuiven van

arbeid naar vermogen Andere kopokrachtreoaraties bijvoorbeeld in de

sociale zekerheid dienen volgens afspraak in de Voorjaarsnota op andere

wijze gedekt te worden

X

Toelichting

Planning augustusbesluitvorming

^yroduct Overleg
09 45 10 3 Toalitieoverleg

Dag Onderwerp
Vr8 j

races

Vr 19 aug 08 00 Publicatle cMEV

Toelichting publicatie cMEV Fiches tbv

coalitieoverleg IBO vermogensverdeling
evaluaties van fiscale regelingen waaronder de

BOR Fiscale klimaatmaatregelen

Vr 19 aug 09 45 11 00 Politieke vierhoek

11 00
Ministerraad le bespreking MiljoenennotaVr19 aug

aanvang

10 15 11 15 Politieke vierhoek Koopkracht en inkomstenkaderPi 23 aug

Pi 23 aug 11 15 19 30 Coalitieoverleg
Do 25 aug 10 15 11 15 Politieke vierhoek Evt 2e ronde koopkracht en inkomstenkader

20 00
Do 25 aug Coalitieoverleg

aanvang

10 00 Augustusbrief Belastingplan 2e bespreking
Miljoenennota

Vr 26 aug RMR Ministerraad
aanvang

Vr 26 aug Belastingplan naar RvS

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien
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COC3 OO

Directle Atgemene

Financlele en

Economische Politiek^
TER BESPREKING WOE 6 7

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaiiteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Opiegger voorbereiding augustusbesluitvorming 2022

Datum

4 jirli 2022

Notanummer

2022 0000183641
Aanleiding
Deze augustus vindt belangrijke besluitvorming plaats over de inkomsten We

voorzien een krap proces door beperkte tijd voor besluitvorming en grote

onderwerpen Deze notitie biedt een toelichting op de komende

augustusbesiuitvorming en een kort overzicht van bet proces Ook wordt een

overzicht van de belangrijkste onderwerpen inkomstenkader koopkracht

vermogen geboden In de bijiagen vindt u per onderwerp het actuele

inhoudelijke beeld Het stuk voor vermogen wordt u dinsdagavond 5 juii

nagestuurd gezien het IBO vermogen pas dinsdagmiddag finaal wordt

vastgesteld

Bijiagen
1 Inkomstenkader

2 Koopkracht

Bespreekpunt
• Graag bespreken we met u de strategie en planning voor de

augustusbesluitvorming
• Graag stelien we met u ambtelijk huiswerk vast ter voorbereiding op de

augustusbesluitvorming

Kern

Toelichting augustusbesluitvorming
• Tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn een aantal grote last^ dossiers

doorgeschoven naar de augustusbesluitvorming waaron’Het net finaal sluiten

van het inkomstenkader ko^~racht~en vermogen box VNet zoals in het

voorjaar coordineert FIN deze besluitvorming
• De besluitvorming over de uitgaven is in augustus traditioneel beperkter en

zal bilateraal met de betreffende bewindspersonen plaatsvinden De

inkomsten en uitgaven komen samen in het coalitieoverleg

Proces augustusbesluitvorming
• Een uitgebreide versie van het proces is besproken op de politieke vlerhoek

van 14 1uni Deze is opgenomen in onderstaande toelichting
• Het besluitvormingsproces wordt dit jaar erg krap gezien grote onderwerpen

en beperkte tiid voor faesiuitvorming een week De augustusbesluitvorming

begint traditioneel met de publicatie van de cMEV cijfers van het CPB op 19

augustus Op 26 augustus dienen het belasfm^lan en de begrotingen ulterlijk
naar de Raad van State RvS te worden verzonden
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Uitgangspunten voor augustus
• Het inkomstenkader dienpt gesloten te worden wat betekent dat alle

lastenrelevante maatregelen gedekt zijn
• Aanvullende maatregelen op koopkracht ten opzichte van de Startnota moeten

tevens gedekt worden Dekking zal bijvoorbeeld vanuit vermogen moeten

komen

• Maatregelen moeten uitvoerbaar zijn Enkel parameterwijzigingen zijn op korte

termljn uitvoerbaar gezien beperkte ruimte in het IV portfolio van de

Belastingdienst
”

Belangrijkste onderwerpen
• In augustus staan in ieder geval de volgende onderwerpen op de agenda

o Inkomstenkader De augustusbesluitvorming staat onder meer in het

teken van het sluiten van het inkomstenkader Hieronder vallen onder

meer de verdere invuliing en herijking van de fiscale

Iklimaatlmaatreaelen afkomstig uit het coalrbeakkoord Ook de

zorgpremies vallen hieronder

o Koopkracht Tijdens deze augustusbesluitvorming wordt zoals elk jaar het

koopkrachtbeeld voor het volgende jaar 2023 besproken Ook wordt er

verdere invuliing gegeven aan het in het coalitieakkoord afgesproken

pakket ‘lastenverlichting middeninkomens aan de hand van de laatste

cijfers van het CPB

o Vermooen Hieronder valt o a de kabinetsreactie op het I BO

vermogensverdeling de evaluatie van de BOR en een besluit over het al

dan niet compenseren van de niet bezwaarmakers in box 3 Hierbij wordt

tevens gekeken naar de mogelijkheden om lasten te verschuiven van

arbeid naar vermogen Andere koopkrachtreparaties bijvoorbeeld in de

sociale zekerheid dienen volgens afspraak In de Voorjaarsnota op andere

wijze gedekt te worden

■€Z ^

Toeiichting

Planning augustusbesluitvorming

Dag T^vProduct Overleg Onderwerp ir o

VrS jul ~Y 09 45 10 30 ^Q^alitieoverreq
races

Vr19 aug 08 00 Pubiicatie cMEV

Toeiichting pubiicatie cMEV Fiches tbv

coalitieoverleg IBO vermogensverdeling
evaluaties van fiscale regelingen waaronder de

BOR Fiscale klimaatmaatreqelen

Vr 19 aug 09 45 11 00 Politleke vierhoek

11 00

aanvang
Vr19 aug Ministerraad le bespreking Miljoenennota

Pi 23 aug 10 15 11 15 Politleke vierhoek Koopkracht en inkomstenkader

Pi 23 aug 11 15 19 30 Coalitieoverleg
Do 25 aug 10 15 11 15 Politleke vierhoek Evt 2e ronde koopkracht en inkomstenkader

20 00
Do 25 aug Coalitieoverleg

aanvang

10 00 Augustusbrief Belastingplan 2e bespreking
Miljoenennota

Vr 26 aug RMR Ministerraad
aanvang

Vr 26 aug Belastingplan naar RvS

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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w Ministerie van Finanden

Directie Algemene
Financtele en

Economische Politiek

TER BESPREKING WOENSDAG 6 JULI

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Voorbereiding augustusbesiuitvorming onderdeel

vermogen

Datum

5 juli 2022

Aanleiding

Morgen woensdag 6 juli hebben wij met u een voorbespreking staan voor de

augustusbesiuitvorming U heeft daarvoor maandag al een aantal stukken

ontvangen vandaag voIgt het onderdeel vermogen gezien de vaststelling van het

IBO Vermogen vanmiddag in de ACH

Notanummer

Bijiagen
1 Notltle BOR

Bespreekpunten
• Wij bespreken graag met u welke opties beieidsrichtingen u uitgewerkt wil

zien in aanloop naar de augustusbesiuitvorming

Kernpunten
• U wordt gevraagd Hoofdstuk 5 Beleidsrichtingen van het IBO

Vermogensverdeling te lezen voorafgaand aan het gesprek ter voorbereiding
van de augustusbesiuitvorming van morgenochtend 6 juli Flet IBO wordt u

vanavond 5 juli nagestuurd In de aanbiedingsnotitie van vanavond staat

ook de kern van de beleidsrichtingen opgenomen

• Wij vragen u daarnaast bijgevoegde notitie te lezen met beleidsopties t a v

de BOR In het gesprek kunnen we stilstaan bij de vraag welke van deze

optfes u interessant vindt voor verdere uitwerking richting augustus
• Zoals ook in 4® beslisnota BP over het IV portfolio is gemeld dient te worden

benadrukt dat net als in voorgaande jaren tijdens de

augustusbesiuitvorming eventuele fiscale maatregelen beperkt zouden

moeten blijven tot parameterwljzigingen Dit draagt bij aan de

uitvoerbaarheid en inpasbaarheld van de desbetreffende maatregelen en is

ook behuipzaam bij het afronden van de toetsen zelf Neemt niet weg dat u

wel ook kunt besluiten over structuurwijzigingen die bijvoorbeeld per 2024 of

later in werking kunnen treden die ats dekking kunnen worden ingezet

M

Toelichting
We staan voor enkele grote opgaven binnen het thema vermogen In de afgelopen

jaren zijn vele rapporten verschenen waarin gewezen wordt op een aantal

gegroeide onevenwichtigheden en inconsistenties in het belastingstelsel
Bouwstenen voor een beter belastingstelsel FIN 2020 de Commissie Regulering
van werk Commissie Borstlap 2020 7errOntwerp voor een beter belastingstelseL

Cnossen en Jacobs 2019 Daaruit volgen een tweetal terugkerejide^lmeipun^ten
in het Nederlandse belastingstelsel ten aanzien van vermogen eerste worden

Pagina 1 van 3
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verschillende vormen van vermogen in Nederland ongelijk belast De gecumuleerde

marginale belastingdruk van het inkomen van dga s ligt substantieel lager dan die

op het inkomen van werknemers en die van IB ondernemers Dit is door de tijd

been vanaf de invoering van het huidige belastingstelsel in 200X ook steeds verder

uit elkaar gaan lopen zoais te zien in onderstaande figuur

Marsinaa toptarieven sinds2001S50

X 4Globaal

evenwjcht

marginal
450 ■

11

400

350 j

»0
» ^ ^ ^ ^ ^
S S S S S SI

—5ecumuleerdlQptarirfwin_std53 €200000

IE o^{5emEmef

Ill ll gecurrulggfd toftBru^ivinjxtfEa €200 0CO

wiit6ptarigf v«rf R£mer

Ten tweede wordt inkomen uit vermogen relatief laag belast Zo scoort Nederland

internationaal bezien het laagst in de belasting op inkomen uit vermogen van

huishouders als percentage van de totale belastingopbrengsten zie onderstaand

figuur data uit 2020 Dit wordt verklaard door de ruime hypotheekrenteaftrek
Ook worden verschillende vormen van vermogen in Nederland ongelijk belast Zo

wordt de eigen woning fiscaal gesubsidieerd en worden spaargeld beleggingen en

onroerend goed in box 3 forfaitair belast onafhankelijk van het rendement op deze

verschillende vermogensvormen

2
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4
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■TotaalOverig box 2 3 kan5spelbeiastingSaldo eigen woning

Bij de voorjaarsnota is afgesproken dat het kabinet bij de augustusbesluitvorming
zal kijken naarde wijze waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid

meer in balans kan jvorden gefaracht Hierbij wordt voor maatregelen in ieder gevai

gekeken naar de uitkomsten van het IBO Vermogensverdeling en de negatieve

evaiuatie van de bedrijfsopvolgingsregeling BOR Een dergelijke schuif van lasten

op arbeid naar lasten op vermogen zou binnen het inkomstenkader ook ruimte

kunnen bieden om tegemoet te komen aan de recente aanbevelina van het CPB^

om te kijken naar beleid dat voor voldoende besteedbaar inkomen zorgt voor lage

en middeninkomensgroepen gezien de hoge energieprijzen en inflatie

1 CPB stresstest
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Op het moment loopt^en traject voor de uitwerking van een nieuwe

financieringssystematiek voor gemeenten en provincies Conform coalitieakkoord

wordt daarin oolT~c[e mogeljike verruinTmg van__het lokaal belastinggebied
betrokken Het coalitieakkoord zet het accres v na^026^n verder vast op

structureel 1 niid Gemeenten en provincies kunnen de mogelijke verruiming van

het belastinggebied gebruiken om hun uitgavengroei op [autonome taken op te

vangen Bij enkel gebruik van bestaande instrumenten

onroerendezakenbelasting OZB leidtnJit ook tot het zwaarder belasten van

vermogen

waaronder de

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Notitie beleidsopties BOR t b v gesprek 6 juli
Agendapunt evaluatie fiscale regelingen bedrijfsopvolging waaronder BOR

Uitgangspunten bij fiscale evaluaties

De startnota van het Kabinet schrijft voor dat indien een fiscale regaling negatief geevalueerd
wordt het uitgangspunt is om deze regeling af te schaffen

De Fiscale Beleids en Uitvoeringsagenda geeft hier vender invulling aan en beschrijft dat het

afschaffen van ondoelmatige regelingen bijdraagt aan een minder ingewikkeld belastingstelsel

en een lagere budgettaire derving
Indien de wens is om deze fiscale regeling toch te handhaven dient de minister op wiens

begroting de regeling staat de reden hiervoortoe te lichten in de MR Het kabinet dient dan ook

in een kabinetsreactie aan de Kamer expliciet in te gaan waarom de regeling niet wordt

afgeschaft
Eerder wees de Algemene Rekenkamer ARK er al op dat de vraag of beleid voortgezet moet

worden dan wel fundamenteel moet worden herzien vrijwel nooit wordt gesteld en

beantwoord Zowel afgelopen jaar als dit jaar heeft de ARK ook een onvolkomenheid

geconstateerd inzake de omgang met de uitkomsten van evaluaties van fiscale regelingen

Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Algemeen en samenvattfng
• Eind mei is de evaluatie van fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht zonder

kabinetsreactie naar de Kamer gestuurd De evaluatie richt zich spedfiek op de BOR en de

DSR De BOR bedrijfsopvolgingsregeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van de

Schenk en erfbeiasting De DSR doorschuifregelingen schuiven de heffing van

inkomstenbelasting door naar de bedrijfsopvolger en naar en later moment Doel van de fiscale

regelingen is te voorkomen dat belastingheffing bij reele bedrijfsoverdrachten de continuiteit

van de onderneming in gevaar brengt
• De belangrijkste conclusie van de evaluatie is als voIgt

o De BOR is doeltreffend in de zin dat de S E vrijwel geen gevaar meer vormen voor

de continuiteit van ondernemingen
o De BOR is echter niet doelmatig doordat er bij circa driekwart van de overdrachten bij

de erflaters schenkers of verkrijgers voldoende vrije financiele middelen aanwezig zijn

om de erf of schenkbelasting direct te betalen De BOR blijkt bij een substantieet deel

van de overdrachten om diezelfde reden niet noodzakelijk De vrijstelling

goingconcernwaarde^ in de BOR is daarmee niet doelmatig Met andere woorden het

cadeau effect is groot

o De waarderingsfaciliteit vrijstellen verschil hogere liquidatiewaarde en going
concernwaarde is wel positief geevalueerd De waarderingsfadiiteit zorgt ervoor dat de

belastingheffing beter aansluit bij de waarde die de verkrijger daadwerkelijk aan de

onderneming ontleent Afschaffing zou een extra prikkei gegeven voor iiquidatie terwiji
het doei van de BOR juist is om ondernemingen te continueren Vanuit die optiek is er

geen directe aanleiding om de waarderingsfaciliteit te versoberen

o De noodzakelijkheid en doeimatigheid van de doorschuifregelingen konden door het

CPB niet kwantitatief worden getoetst vanwege een gebrek aan kwantitatieve

informatie Deze notitie richt zich daarom voornamelijk op beleidsopties gericht op de

BOR

• In de periode 2010 2017 ging het in de BOR om een gemiddeide verkrijging van 1 3 miljoen
Een beperkt aantal grote overdrachten ontvangt een relatief groot deel van het totale

belastingvoordeel Van de erfenlssen heeft 2 2 een waarde van 5 min euro of meer per

verkrijger en deze groep vertegenwoordigt 36 van het totale belastingvoordeel bij erfenlssen

Notitie Evaluatie fiscale regglinaen gericht OD bedriifsovgrdracht I CPB nl

Vrijstelling van erf en schenkbelasting van 100 van de waarde van het ondernemingsvermogen tot een

bedrag van € 1 119 845 bedrag 2021 en 83 van de overige waarde

1407995 00011



Bij schenkingen ontvangt 2 7 van de verkrijgers een schenking van meer dan 5 min euro en

deze groep vertegenwoordigt 35 van het belastingvoordeel bij schenkingen
• Het gebruik van de BOR is zeer scheef verdeeld Gemiddeld is jaarlijks sprake van 1500 tot

2000 verkrijgers die gebruik maken van de BOR Ruim 50 van het budgettaire beslag van

ruim 400 mlljoen komt ten goede aan ca 40 50 gevallen per jaar waarbij sprake is van een

verkregen vermogen soms fors groter dan € 5 miljoen
• De wetgeving rondom bedrijfsopvolgingsregelingen is zeer complex en legt een groot beslag op

de capadteit bij de Belastingdienst De BOR gaat dan ook gepaard met hoge uitvoeringskosten
• In het RA staat het volgende De continuTteit van familiebedrijven wordt ondersteund door

reele bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijkerte maken Tegelijkertijd wordt oneigenlijk

gebruik van de regeling tegengegaan

Beslispunt 1

• Welke van de vijf beleidsopties zoals beschreven in deze notitie wil u verder laten uitwerken

in de aanloop naar de augustusbesluitvorming Noot enkel beleidsoptie 1 is conform het

uitgangspunt in de sfarfnota

Uitgangspunten randvoorwaarden beleidsopties in de BOR en DSR

• Doelstelling van de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten is dat belastingheffing op reele

bedrijfsoverdrachten de continuTteit van de onderneming niet in gevaar mag brengen
• De faciilteiten zijn bedoeld voor bedrijfsopvolging die zich op natuurlijke wijze aandient reele

bedrijfsopvolging
• De fadliteiten zijn echter niet bedoeld voor aanmerkelijk belangen gecreeerd om daarmee

vermogen zonder heffing van erf of schenkbelasting bij de erfgenamen te krijgen In de

praktijk gebeurt dit wel

• De wetgeving BOR moet eenvoudiger en beter uitvoerbaar voor o a Belastingdienst Er is veel

discussie over de omvang van het ondernemingsvermogen kwalificeert voor de BOR en het

beleggingsvermogen kwalificeert niet voor de BOR

• Hieronder is de beleidsoptie uitgewerkt die aansluit bij de conclusies van de evaluatie

Daarnaast zijn ook een aantal opties uitwerkt uit het pakket Bouwstenen voor een beter

belastingstelsel die minder ver gaan

• De vrijstelling goingconcernwaarde doorstaat dus niet het toetsingskader fiscale regelingen en

zou cf startnota dienen te worden afgeschaft beleidsoptie 1 Een minder vergaande

beieidsrichting is om oneigenlijk gebruik tegen te gaan conform RA Bijvoorbeeld door

implementatie van de fiches gericht op vastgoed en de kleine AB pakketten zie ook

beleidsopties 3 en 4

• Veel beleidsopties kennen een budgettaire opbrengst die later in augustus kan worden ingezet

als dekkingsoptie
• In deze beleidsopties is een inschatting gemaakt van wanneer de maatregelen uitvoerbaar zijn

Overleg met de Belastingdienst is nodig om beter zicht te hebben op de uitvoerbaarheid

Beleidsoptie 1 Afschaffen van vriistellinQ waarde going concern in de BOR

• In deze beleidsoptie wordt de BOR gedeeltelijk afgeschaft Alleen de waarderingsfaciliteit blijft

bestaan Om te voorkomen dat de acute betaling van schenk of erfbelasting bij

bedrijfsopvolging de continuTteit van de onderneming in gevaar kan brengen blijft een

betalingsregeling in de invorderingswet bestaan ^ Dit sluit aan bij de conclusie van de evaluatie

van het CPB

• Budgettaire opbrengst bedraagt € 350 miljoen per jaar structureel Wel is er een lang

ingroeipad de structurele opbrengst wordt met ingang van 2043 behaald

3 De verkrijger kan voor de S E schenk en erfbelasting die eventueel na het toepassen van de BOR nog

verschuldigd is verzoeken om uitstel van betaling voor een periode van tien jaar Dit uitstel is rentedragend

waarbij de rente enkelvoudig wordt berekend
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2023 2024 \ 2025 ^ Struc j

Afschaffen vrijstelling waarde going concern 113 125 350

• Uitvoering kan per 2024

• Dit is de enige maatregel in de set van beieidsopties die conform het uitgangspunt in de

startnota is

Maatregelen niet conform het uitgangspunt bij een negatieve evaluatie

Beleidsoptie 2 VerlaQina vritstellina waarde going concern

Dit betreft een minder vergaande variant van beleidsoptie 1 De totaie vrijstelling over de

waarde going concern wordt 25 De omvang van de vrijstelling wordt afgetopt op € 5 miljoen

ondernemlngsvermogen
Net als in beleidsoptie 1 biijven de waarderingsfaciliteit en de betaiingsregeling bestaan

Door de vrijstelling van de waarde going concern te verlagen tot 25 over maximaal € 5

miljoen ondernemlngsvermogen wordt het budgettair beslag van de BOR sterk ingeperkt en de

doelmatigheid vergroot Tegelijkertijd wordt meer recht gedaan aan het draagkrachtbeginsel
De budgettaire opbrengst bedraagt € 300 miljoen per jaar structureel Dit structurele effect

wordt in 2043 bereikt

2023 2024 2025 StruC

Verlaging vrijstelling waarde going

concern naar 25 en aftopping op € 5

miljoen ondernemlngsvermogen in de

BOR

91 102 300

• Uitvoering kan per 2024

Beleidsoptie 3 Verhuurd vastaoed standaard aanmerken als beleQQinasvermoaen voor de DSR en

de BOR

• Voor de BOR en DSR wordt wettelijk vastgelegd dat aan derden verhuurd vastgoed

beleggingsvermogen vormt Onder verhuur wordt ook begrepen anderszins aan derden ter

beschikking gesteld vastgoed Vastgoed dat wordt gebruikt voor de eigen bedrijfsuitoefening

blijft wel tot het ondernemlngsvermogen behoren

• De kwalificatie reele bedrijfsopvolging binnen de BOR doelt op de eis dat het bedrijf de

vennootschap een daadwerkelijke onderneming drijft De BOR en DSR zijn daarom ook alleen

van toepassing op het ondernemingsvermogen in het bedrijf Beleggingsvermogen zowel

beleggingen aanwezig in de onderneming als een belang in een beleggingsmaatschapplj is

uitgesloten Onderscheid maken tussen deze vormen is echter bijzonder lastig met name btj

exploitatie van vastgoed
• Door vastgoedexploitatie verhuur aan derden en ter beschikking stelllng aan derden

wettelijk standaard aan te merken als beleggingsvermogen wordt de nodige duidelijkheid
verschaft Daarnaast wordt voorkomen dat de reikwijdte van de BOR en DSR onbedoeld

toeneemt Dit sluit bovendien goed aan bij het doel van de BOR en de DSR Ten eerste omdat

bij vastgoedportefeuilles het verkrijgen van financiering voor het betalen van de verschuldigde

belasting door de mogelijkheden tot onderpand hypotheek in de regel geen probleem is Ten

tweede is het bij vastgoedverhuur minder bezwaarlijk voor de continui teit van de bv om een

gedeelte van de vastgoedportefeuille te gelden te maken Van het iiquiditeitsprobleem dat

verondersteld wordt voor de BOR is dus feitelijk geen sprake Daarbij zal het maatschappelijk

belang van het bijeen houden van de vastgoedportefeuille veelal beperkt zijn
• Deze maatregel voorkomt een mogelijke toekomstige forse derving van beiastinginkomsten
• Door verhuur van vastgoed aan derden bij wet aan te merken als beleggingsvermogen zullen

er minder discussles vooroverleggen en gerechtelijke procedures piaatsvinden
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De maatregel creeert duidelijkheid en maakt een einde aan het voeren van langdurige

juridische procedures en de daarmee gemoeid gaande forse inzet van hooggekwalificeerd

personeel
Deze nnaatregel past bij het streven van het coalitieakkoord om de BOR te richten op reele

bedrijfsopvolging

Uitvoerbaar per 2024 PM

Beleidsoptie 4 Kleine aanmerkeliik befangpakketten uitzonderen van de BOR en DSR

• Met deze maatregel worden kleine aanmerkelijk belangpakketten uitgezonderd van de BOR

Dat kan bijvoorbeeld door af te dwlngen dat er minimaal 5 aan gewone aandelen moet zijn

voor de BOR en de DSR

• Voor het recht op de BOR wordt aangesloten bij de IB onderneming en bij het ab in box 2 Het

ab Is ruim gedefinieerd Het is niet zo dat elk aanmerkelijk belang een waarde van ten minste

5 in de vennootschap vertegenwoordigt Van een ab is in beginsel sprake als iemand

minimaal 5 een bepaalde soort aandelen van de bv houdt Er kan daardoor al sprake zijn van

een ab bij een economisch belang dat veel kleiner is dan 5 door het gebruik maken van

soortaandelen 5 in aandelen van een soort kan economisch gezien een minimaal belang

bijvoorbeeld 0 01 vertegenwoordigen in het ondernemingsvermogen
• De vraag is daarbij of een dergelijke ab houder te beschouwen is als een ondernemer of

veeleer als een belegger en in het verlengde daarvan of de toegang tot de DSR en BOR niet te

ruim is

• Opties soortaandelen meesleep en meetrekbelangen preferente aandelen agiostortingen en

stortingen van informeel kapitaal kunnen onder omstandigheden eveneens kwalificeren

• Dit roept veel discussies met de Belastingdienst op en werkt ingewikkelde structuren in de

hand

• De vraag is wat eigenlijk de doelgroep van de BOR moet zijn alleen kleinere bedrijven

bijvoorbeeld met enkele directeur grootaandeelhouders of ook grotere bedrijven met veel meer

aandeelhouders die soms aileen eigenaar zijn maar niet meebesturen in de onderneming Bij

familiebedrijven komen beide voor

• Een raming van de budgettaire effecten vereist nader onderzoek

Beleidsoptie 5 Afschaffina DSR voor het aanmerkeliik belang in de IB voor verervina en schenkino

• In deze beleidsoptie wordt de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang voor vererving

en schenking afgeschaft Deze optie vioeit niet voort uit de evaluatie De DSR in de ab sfeer

regelt dat bij overdracht van een onderneming onder voorwaarden geen inkomstenbelasting

over de vervreemdingswinst verschuldigd is De verkrijgingsprijs van de aandelen wordt dan

doorgeschoven naar de verkrijger
• Met name bij het drijven van een onderneming via een vennootschap leidt de DSR tot

knelpunten De systematiek omtrent inkomstenbelasting In box 2 moedigt reeds uitstel van

winstuitdeling en dus inkomstenbelastingbelasting van de vennootschap aan de ab houder

aan en faciliteert deze Middels de DSR is het mogelijk winstuitdeling en dus

inkomstenbelasting uit te stellen tot in het oneindige
• Met deze maatregel is oneindig uitstel van belastingheffing in box 2 niet meer mogelijk omdat

bij overdracht afgerekend wordt

2023 2024 2025 Struc

Afschaffen DSR voor het aanmerkelijk

belang in de IB voor vererving en schenking
8030 32 35

Uitvoerbaar per PM
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Ministerie van Financien

Directie Algemene FinanciSle

en Economische PolitiekHEDEN

TER ADVISERING

Aan

de minister

Persoonsgegevens

nota Voorbereiding coalitieoverleg augustusbesluitvorming 8 7

Aanleiding
Naar aanleiding van de bespreking van woensdag 6 juli ontvangt u hierbij een

korte voorbereiding voor het coalitieoverleg over de augustusbesluitvorming van

8 juli a s

Datum

7 juli 2022

Notanummer

2022 0000186678

Bijiagen
1 A4 bijiage coalitieoverleg

augustusbesluitvorming 8 7

Adviezen

• Bijgaand A4 kunt u indien gewenst uitdelen bij het coaiitieoverieg
• Wij adviseren u gezien de korte tijd voor besiuitvorming in augustus de

coalitiefracties te vragen welke onderwerpen zij mogelijk willen bespreken om

deze alvast te kunnen voorbereiden U kunt aangeven dat we de opties zoals

genoemd in de koopkrachtbrief minimumloon toeslagen en het vender

verlagen van lasten op arbeid in ieder geval zullen uitwerken

• Daarnaast is het goed om te benoemen dat de tijd voor het coalitieoverleg in

augustus zelf heel kort Is en dat het overleg donderdagavond 25 augustus
moet worden afgerond

Kernpunten

Het A4 bevat de planning voor de augustusbesluitvorming waarbij het goed is

om aan te geven dat de twee momenten voor coalitieoverleg die zijn gepland
00k besluitvormend moeten zullen zijn

De onderwerpen die in ieder geval aan bod zullen komen worden beschreven

de verschillende herijkingen van fiscale klimaat maatregelen en de

zorgpremies koopkracht vermogen en uitgaven in ieder geval de rente

Het A4 bevat een lijst met onderwerpen waar op dit moment al aan wordt

gewerkt ter voorbereiding van de augustusbesluitvorming Hierbij kunt u

vragen welke onderwerpen de coalitiefracties nog nader uitgewerkt willen

zien

♦

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Coalitieoverleg augustusbesluitvorming

Planning auqustusbesluitvorminQ

Dag Tijd Product Overleg Onderwerp
Vr 8 jul 09 45 10 30 Coalitieoverleg
reces

08 00 Publicatie cMEVVr 19 aug

Toelichting publicatie cMEV Fiches tbv

coalitieoverleg IBO vermogensverdellng
evaluates van fiscale regelingen waaronder

de BOR Fiscale klimaatmaatregelen

Politieke vierhoekVr19 aug 09 45 11 00

11 00

aanvang
Vr19 aug Ministerraad le bespreking Miljoenennota

Politieke vierhoek Koopkracht en inkomstenkaderPi 23 aug 10 15 11 15

Pi 23 aug 11 15 19 30 Coaiitieoverleg
Po 25 aug 10 15 11 15 Politieke vierhoek Evt 2e ronde koopkracht en inkomstenkader

20 00

aanvang
Po 25 aug Coalitieoverleg Laatste moment voor concluderend overleg

Augustusbrief Belastingptan 2e bespreking
Miljoenennota Absolute deadline

10 00

aanvang
RMR MinisterraadVr 26 aug

In auqustus staan in ieder oeval de volaende onderweroen op de agenda

1 Inkomstenkader Hieronder vallen onder meer de verdere invulling en herijking van de fiscale

klimaat maatregelen afkomstig uit het coalitieakkoord en de zorgpremies Naar verwachting
komt hierook een opgave te liggen voor de aanvullende C02 reductie

2 Koopkracht Tijdens deze augustusbesluitvorming wordt zoals elk jaar het koopkrachtbeeld
voor het votgende jaar 2023 besproken waarbij het vraagstuk rondom energieprijzen wordt

betrokken inclusief afloop eerdere pakket Ook wordt er verdere invulling gegeven aan het in

het coalitieakkoord afgesproken pakket lastenverlichting middeninkomens €2 4 mrd na inzet

middelen voor koppeling AOW aan de hand van de laatste cijfers van het CPB

3 Vermogen Hieronder valt o a de kabinetsreactie op het IBO vermogensverdeling de

evaluatie van de BOR en een besluit over het al dan niet compenseren van de niet

bezwaarmakers in box 3 Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden om lasten te

verschuiven van arbeid naar vermogen zoals afgesproken in de Voorjaarsnota
4 Uitgaven Pit is gewoonlijk vooral VJN maar nu is in ieder geval de gestegen rente in beeld

waar dekking voor moet worden gevonden

Voorbereidend werk

Op dit moment wordt aan de volgende dingen gewerkt

Fiches over de wensen die zijn opgekomen in het rondje langs de oppositiefracties naar

aanleiding van de gesprekken rond de Voorjaarsnota

Verschillende pakketten met een schuif van lasten op arbeid naar lasten op vermogen putten uit

in ieder geval het IBO vermogen en de evaluatie van de BOR

Verschillende pakketten voor lastenverlichting voor lage en middeninkomens met daarbij
aandacht voor het verlagen van de marginale druk om de arbeidsparticipatie te stimuleren

Hierbij zal ook gekeken worden naar een schuif van lasten op arbeid naar lasten op vermogen

en het versnellen van de eenmalige huurverlaging

Beleidsopties voor ondersteuning van de koopkracht Hierbij worden de inzichten uit de

stresstest van het CPB betrokken en in ieder geval gekeken naar minimumloon en toeslagen

3Pekkingsopties aan zowel de inkomsten als uitgavenkant en zowel bij burgers als bedrijven

1557158 00012



w Ministerie van Financien

Directie Algemene
Financiele en

Economische Politiek

HEDEN

ADVIES VOOR BWO DI 12 JULI OM 14 30 15 00

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastinqdienst

Persoonsgegevens

nota Advies BWO sociale partners

Datum

lljuli2022

Notanummer

2022 00Q0189348

Aanleiding

Morgen heeft u minister een BWO over de gesprekken met sociale partners naar

aanleiding van de politieke vierhoek van 28 juni In deze nota worden de

kernpunten uit de eerdere nota bijlage 1 nota 186810 op 7 juli nader toegelicht

gezien de context van de gesprekken en wordt vooruitgeblikt op het BWO van 12

juli waar een ambtelijk stuk voorligt waarin de wensen van de sociale partners

worden beschreven en van appreciatie worden voorzien Vanmiddag vjndt er nog

een ambtelijke bespreking plaats Bijgevoegd stuk is daarom een concept bijlage
2 ambtelijk stuk met maatregelen Flet definitieve stuk wordt later

rondgezonden Indien ons advies dan ook wijzigt laten we dit weten Er is

daarnaast ook een voorbespreking met u minister gepland morgen om 14 15

14 30 uur

Bijiagen
1 AFEP 186810 Nota

overleg sociale partners

2 vierhoek nota

bestuurlijke afstemming
3 VNO Groen sociaal

pakket

7
D

Kernpunten en advies

• In de VJN is afgesproken om in augustus te kijken naar een schuif van lasten

op arbeid naar lasten op vermogen en voor maatregelen daarbij in ieder geval

te kijken naar het recent uitgebrachte IBO Vermogensverdeltng en evaluatie

van de bedrijfsopvolgingsregeling BOR

• In de ambtelijke gesprekken met de sociale partners is naar voren gekomen
dat werkgevers de voorwaarde hebben gesteld om voor verdere gesprekken
te laten plaatsvinden het VPB tarief niet omhoog dient te gaan en de BOR

ongewijzigd dient te blijven In bijgevoegd stuk vindt u ook deze lijn zoals

geformuleerd door VNO in een stuk dat zij selectief hebben verspreid In het

gesprek dat u minister op 7 juli heeft gevoerd meg^rsoonsgegever| jv|KB
Nederland kwam dit minder scherp naar voren

• Dit is volgens ons niet of ingewikkeld verenigbaar met de bovengenoemde

afspraak uit de Voorjaarsnota Naast de genoemde wens om de lasten op

arbeid te verlagen is er tevens aangekondigd dat er in augustus gekeken

wordt naar een structurele verbetering van de koopkracht Tegemoetkomen
aan deze wensen zonder het saldo te belasten kan alleen als er maatregelen
ter dekking bij het bedrijfsieven vermogen tegenover staan

• Niet aanpassen van het VPB tarief zou daarbij ook haaks staan op de

beleidsrichtingen die het IBO Vermogensverdeling aanbiedt Het ongewijzigd
laten van de BOR gaat daarnaast direct in tegen het uitgangspunt van het

kabinet om negatief fiscale regelingen af te schaffen

• Als de werkgevers vasthouden aan de eis dat zij alleen het gesprek wlllen

voeren over een eventueel sociaal akkoord als het vpb tarief en de BOR
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ongemoeid worden gelaten dan lijkt het om voorgaande redenen niet

vruchtbaar om op dit moment vender te gaan met stappen rlchting een sociaal

akkoond Daarnaast kan in een normale economische situatie en zeker bij

deze krappe arbeidsmarkt en huidige winsten van werkgevers worden

verwacht dat zij de lonen verhogen in lijn met de kerninflatie en de

arbeidsproductiviteit zonderdat hier een tegemoetkoming van de overheid

tegenover staat Wij adviseren deze lijn morgen in het BWO uit te dragen
• In het stuk dat vooriigt bijiage 2 worden een aantal maatregelen beschreven

waarmee de sociale partners wel tegemoet gekomen kunnen worden Het

advies is om in het BWO aan te geven dat alieen het lager vaststellen van de

werkgeverspremie voor werkloosheid Awf of arbeidsongeschiktheid Aof per

2023 om zo de lasten op arbeid te verlagen voldoet aan de hierboven

genoemde uitgangspunten De andere opties voldoen niet omdat deze

moeilijk verenigbaar zijn met de afspraken in de VJN U kunt aangeven dat

deze maatregeien dus aitijd gedekt moeten worden

• Door nu al keuzes te maken over wat het kabinet de werkgevers kan geven

het achterzak lijstje vooruitiopend op de augustusbesluitvorming dan wet

het zicht op wat het kabinet daarvoor terugkrijgt brengt het risico met zich

mee dat het zoet al vergeven is en het zuur de dekking later nog geregeld
moet worden Vanuit FIN perspectief zou dat onwenselijk zijn Daarbij is het

proces ook ingewikkeld omdat het in de tijd niet goed samenloopt en dat het

risico op meerdere rondes onderhandelen groter maakt

• U kunt daarnaast in het BWO desgewenst aangeven dat in het gevai de

sociale partners geen loonstijging willen accommoderen het kabinet dit ook

zelf zou kunnen s{t imuleren Bijvoorbeeld door de aof premie te verhogen en

met die ruimte de arbeidskorting te verhogen Onze inschatting is niet dat dit

de meest realistische optie is maar hiermee wordt wel het speeiveld meer

onze kant op veriegd

Toelichting

Gesprekken met sociale partners
• Ambteiijk zijn er gesprekken gevoerd met de FIMV en met VNO

• FNV geeft aan geen reden te zien voor extra middelen vanuit de overheid

maar vooral inzet te wiilen zien van werkgevers om de lonen te verhogen
Overheid zou dat kunnen stimuleren door bijvoorbeeld het versnellen van het

verhogen van het minimumloon

• VNO NCW MKB Nederland geeft vooral aan niet vender te willen praten als

niet eerst de garantie wordt gegeven dat de VPB niet vender wordt verhoogd
en de BOR in stand blijft Zij gaven daarnaast aan dat zij structureel lonen

boven de kerninflatie productiviteit lastig vinden maar zich wel enigszins
kunnen voorstellen dat werkgevers tijdelijke compensate bieden zolang de

energieprijzen hoog blijven als aan hun voorwaarden wordt voldaan Zouden

dan bereid zijn om eventueel voor 1 januari al stappen te ondernemen

Maatregelen ter tegemoetkoming
• In de ambtelijke vierhoek ligt een stuk voor om opties te verkennen om

tegemoet te komen aan de wensen van VNO De meest passende maatregel
die wordt beschreven is het lager vaststellen van de Awf of de Aof per 2023

• Andere maatregelen die worden genoemd is het verlagen van het hoge VPB

tarief het verruimen van de vrije ruimte binnen de WKR het terugdraaien
van de aftopping van de 30 regeling inzetten op extra subsidies ter

verduurzamlng EIA MIA en Vamil het langjarig committeren aan een
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stabiele VPB en het aanjagen van investeringen indexeren WBSO en

garantieregelingen Aan de uitgavenkant worden enkele andere extra

subsidies ter verduurzaming genoemd
• Met name het verlagen van het hoge VPB tarief staat haaks op de plannen

vanuit het IBO Vermogensverdeling en de wens voor koopkrachtreparatie
• Ook het verruimen van de WKR is bezwaarlijk Werkgevers hoeven de extra

vrije ruimte nameiijk niet door te vertalen aan hun werknemers en dus ook

niet aan werknemers die het nodig hebben Het is een dure optie terwiJI de

extra gefaciliteerde ruimte niet zichtbaar terugkomt in de koopkracht
• Ook de overige maatregelen zijn niet in lijn met de ambitie om lasten op

vermogen de intensiveren en zo lasten op arbeid te verminderen Op dit

moment wordt de evaiuatie van de EIA en de MIA Vamil gestart Daarbij geldt
dat vanuit CA al intensiveringen zijn gepland Het budget EIA vanaf 2024

structureel opgehoogd met 50 min Voor MIA Vamil was er tijdelijk 2022

2024 30 min extra gereserveerd Deze is in CA structureel gemaakt vanaf

2025

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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w Ministerie van Finanden

□irectie Algemene
Financiele en

Economische Politiekj^

HEDEN TER INFORMATIE VOOR DE MR

Aan

de minister

de staatssecretaris Fiscaliteit Belastingdienst

nota Overleg sociale partners Persoonsgegevens

Aanleiding

Graag informeren wij u over de gesprekken met sociale partners naar aanleiding
van de politieke vierhoek In de vierhoek van 28 juni is besproken dat de wens

bestaat om met sociale partners in gesprek te gaan voor het verkennen van de

mogelijkheden voor een sociaal akkoord Ambtelijk SZW heeft dit nu gedaan

Mogelijk komTSit en marge van de MR aan de orde

Datum

7juli 2022

Notanummer

2022 0000186810

Bijiagen

geen

Kernpunten
• Op dit moment lijkt het niet vruchtbaar om verder te gaan met stappen

richting een sociaal akkoord Vooral werkgevers geven aan geen gesprekken
te willen voeren tenzij aan de voorwaarde is voldaan dat het VPB tarief niet

omhoog gaat en er niets in de BOR wijzigt
• Dit is niet verenigbaar met de afspraak uit de Voorjaarsnota om in augustus

op basis van het IBO Vermogensverdeling en de evaiuatie van de BOR te

kijken naar een mogeiijke schuif van lasten op arbeid naar lasten op

vermogen De wens tot extra koopkrachtreparatie kan alleen met deze schuif

worden tngevuld anders zou het saldo worden belast

• De vraag die nu aan u en andere leden van het kabinet wordt voorgelegd is

of u ruimte ziet om op dat uitgangspunt te bewegen om aisnog gesprek

mogeiijk te maken 0ns advies is om dat op dit moment niet te doen

• Mocht er een nieuwe situatie ontstaan richting augustus waarin het duidelijk
wordt dat er wel stappen worden gezet op schuif van iasten op vermogen

naar arbeid kan mogeiijk het gesprek met sociaie partners worden hervat

Hier zou bijvoorbeeid het aanbod kunnen zijn om de opbrengst van het

eventueel verhogen van de VPB of BOR deels terug te siuizen in de Aof de

werkgeverspremies
• Daarnaast kan in een normale economische situatie en zeker bij deze krappe

arbeidsmarkt en de huidige winsten van werkgevers worden verwacht dat zij
de lonen verhogen in lijn met de kerninfiatie en de arbeidsproductiviteit
zonder dat hier een tegemoetkoming van de overheid tegenover staat

• Qua verdere proces vindt er a s maandag een ambtelijke vierhoek piaats om

hierover verder te spreken waarna volgende week ook nog een BWO wordt

gepiand Daarnaast vindt er volgende week een volgend bestuurlijk overleg
BO met de sociale partners piaats In de vierhoek is besproken dat u stas

hierbij zai aansluiten U minister gaf gister echter aan voor nu geen politieke
betrokkenheid vanuit FIN te wiiien We horen daarom graag of politieke
aanwezigheid vanuit FIN bIj het BO op dit moment gewenst is

q8 o^
2^
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Toelichting
• Ambtelijk zijn er gesprekken gevoerd met de FNV en met VNO

• FNV geeft aan geen reden te zien voor extra middelen vanuit de overheid

maar vooral inzet te willen zien van werkgevers om de lonen te verhogen
Overheid zou dat kunnen stimuleren door bijvoorbeeld het versneNen van het

verhogen van het minimumloon

• VNO NCW MKB Nederland geeft vooral aan niet verderte willen praten ats

niet eerst de garantie wordt gegeven dat de VPB niet verder wordt verhoogd
en de BOR in stand blijft Zij gaven daarnaast aan datzij structureel lonen

boven de kerninflatie productiviteit lastig vinden maar zich wel enigszins
kunnen voorstellen dat werkgevers tijdelijke compensate bieden zolang de

energleprijzen hoog blijven als aan hun voorwaarden wordt voldaan Zouden

dan bereid zijn om eventueei voor 1 januari al stappen te ondernemen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TER BESPREKING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Overkoepelende notitie Augustusbesluitvomning 2022

Datum

4 augustus 2022

Natanummer

Aanleiding
Voor u ligt een overzichtsnotitie ter voorbereiding van de augustusbesluitvorming
Flierin een overzichtvan voorbereidende sessies en bijbehorende stukken

Daarnaast wordt per onderwerp de problematiek en strategie beknopt

weergegeven Ten slotte vindt u een update van de planning van de

augustusbesluitvorming Met u minister staat dinsdag 9 augustus nog een

separaat gesprek gepland \waarin we met u de strategie voor de

augustusbesluitvorming willen bespreken Voor dat gesprek dient deze notitie

tevens als voorbereiding

Sessies augustusbesluitvorming en gerelateerde bijiagen
Tussen 8 en 10 augustus zijn verschillende sessies ingepland om het huiswerk op

de belangrijkste onderwerpen van de augustusbesluitvorming te bespreken
Onderstaand de overleggen en de bijbehorende stukken

Tijd Onderwerp Toelichting Bijl^Datum

8 aug

falleen stasl

09 30 Stapellng IH keten Capaciteit IV portfoIio binnen keten IH en

effect op maatreqelen

9

10 30

Toelichting van rapport door ambtelijke
secretariaat

8 aug

alleen stas

14 00

14 30

Rapport IBO vermogen 10

Voonstel voor omgang niet bezwaarmakens in

Hoqe Raad arrest box 3

Stuk voIgt
separaat

8 aug

falleen stasl

15 00

16 00

Box 3 niet

bezwaarmakers

Bespreken dossiers en strategie
augustusbesluitvorming

opiegnota9 aug

alleen min

14 30

15 00

Bijpraat augustus
besluitvorminq

Vermogen incl

BOR IBO

3 dekkingspakketten vanuit lasten vermogen
Evaluatie van BOR

9 aug 15 30

16 30

1

Fiscaal klimaatbeleid CA maatregelen EB en vrijstelling BPM Fiscale

maatreqelen compensate kolenmaatreqelen

10 aug 09 00

10 00

2

Inkomstenkader Overzicht inkomstenkader t o v VJN en

openstaande lastenrelevante punten

10 aug 11 00

12 00

3

Koopkracht lasten

arbeid

3 richtingen voor koopkrachthenstel10 aug 13 00

14 00

4

Lokaal belastinggebled
medeoverheden

Uitwerking flnancierlngssystematiek
medeoverheden waarbij mogelijkheid eigen
belastinggebled wordt betrokken

10 aug 15 00

16 00

5

U minister heeft daarnaast enkele verzoeken gedaan ZIe de volgende bijiagen
voor uitwerking

• Groslijst ombuigingen uitgavenkant zie bijiage 6

• Sector beleid n a v DNB publicatie zie bijiage 7
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Daarnaast heeft u stas gevraagd om een lijst met negatief geevalueerde fiscale

regelingen Deze vindt u in bijiage 8 Uw vraag stas over een alternatief voor

een verhoging van de WKR is opgenomen in bijiage 4 over koopkracht

Uitvoerinq Belastinqdienst Het IV portfolio van de Belastingdienst voor de keten

Inkomensheffingen zit overvoi door de werkzaamheden voor box 3 Dit betekent

o a dat in augustus enkel parameterwijzigingen kunnen worden meegenomen

Dit heeft gevolgen voor de mogelijkheden om herstel te bieden aan niet

bezwaarmakers in box 3 Daarnaast zijn enkele reeds besloten maatregeien uit

Coalitieakkoord CA en Voorjaarsnota VJN niet allemaal inpasbaar in het IV

portfolio Mogeiijk moeten we maatregeien uitstellen of schrappen Momenteel

wordt een nadere verkenning gedaan van de budgettaire en uitvoeringsgevolgen
van uitstel van deze maatregeien en mogelijke alternatieven Zie bijiage 9 voor

verdere toelichting

Overzicht belangrijke onderwerpen augustus en strategie
• Inkomstenkader De huidige stand van maatregeien en herijkingen in het

inkomstenkader laat geen grote opgave zien Er zijn echter nog een aantal

onzekerheden Zo dient er nog een keuze gemaakt te worden overde niet

bezwaarmakers in box 3 en over de uitgavenmeevaller in de ZVW zie

hieronder Tot slot kunnen naming van beleidsmaatregelen nog wijzigen als

gevolg van het certificeringsproces door hetCPB

• Inzet eventuele meevaller Zvw uitoaven WaarschiinlMk doet zich een

meevaller voor in de plafondrelevante Zvw uitgaven Deze meevaller leidt ook

tot lagere zorgpremies lastenverlichting De begrotingsregels staan toe dat

deze uitgavenmeevaller wordt ingezet als dekking voor uitgaventegenvallers
of voor lastenverlichting Als de meevaller aan de uitgavenkant ingezet wordt

voor andere uitgaven is binnen de systematiek van het inkomstenkader een

compenserende lastenverzwaring nodig van gelijke omvang Als de meevaller

niet wordt ingezet voor andere uitgaven is de compenserende

lastenverzwaring niet nodig Aan de uitgavenkant doet zich bij de SZW

uitvoering waarschijnlijk een tegenvaller met mogelijke koopkrachteffecten
voor die gedekt moet worden Zodra Zvw uitgaven bekend zijn zal integraal
besloten moeten worden over het sluiten van het uitgavenbeeld en het

inkomstenkader

• Klimaat Er spelen verschillende onderwerpen
1 In het CA zijn enkele maatregeien in de energiebelasting EB vastgelegd
voor huishoudens en bedrijven waarondereen schuif van elektriciteit naar

gas Voor bedrijven moet nog besloten worden over de vormgeving Voor

huishoudens is de vormgeving in principe helder maar werpen de hoge prijzen

mogeiijk een nieuw licht op de wenselijke tarieven voor 2023

2 Tevens is in CA afgesproken om de vrijstelling in de bpm voor bestelauto

ondernemers af te bouwen naar nul Bij uitwerking hiervan is gebleken dat de

vormgeving op onderdelen anders moet dan bij CAvoorzien Bovendien blijkt
na herijking dat de maatregel minder opievert Er is dus een dekkingsopgave
cumulatieve derving van circa €660 miljoen tot en met 2030

Over punten 1 en 2 moeten een besluit komen bij onderwerp 1 zou de schuif

een jaar uitgesteld kunnen worden Dit zou wel betekenen dat de

klimaatwinst naar achter schuift

3 Daarnaast wil MKE als compensatie voor het herstarten van de

kolencentrales C02 besparende maatregeien treffen in de
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augustusbesluitvorming De voorgestelde maatregelen kunnen leiden tot

belastingderving van circa €5 miljard cumulatief waarvoor geen dekking is en

een aanvullende claim bedrag nog niet duidelijk aan de uitgavenkant
waarvoor zij de circa 1 miljard voorlopige inschatting willen inzetten die zou

worden betaald als nadeelcompensatie aan de kolencentrales Wat FIN betreft

ligt dit bedrag ook op tafel voor andere dekkingsproblemen die nu spelen

Bij onderwerp 3 heeft hetde voorkeur hier integraal over te besluiten in

voorjaar2023 want A voorgestelde maatregelen zijn nog niet beslisrijp B er

is geen dekking voor het significante dekkingsvraagstuk C De KEV met

concretisering van de C02 opgave komtdit najaar pas uit Beslissen in het

voorjaar geeft ruimte om de KEV en de inzichten uit het te starten IBO klimaat

te betrekken bij het opiossen van de opgave

• Koopkracht De koopkracht voor 2022 zal naar verwachting slecht uitpakken
Voor 2023 valt het beeld mogelijk mee Er worden 3 richtingen voor

koopkrachtherstel uitgewerkt van een zo gericht mogelijk pakket voorde

meest kwetsbare huishoudens tot een breder pakket dat ook koopkracht van

middeninkomens bevordert De verwachting is dat het kleinste pakket al circa

3 miljard euro structureel kost Het pakket moet worden gedekt door met

name verhoging lasten vermogen Een dekkingsopgave van 3 miljard uit

vermogen is al uitdagend wat betekent datgrotere koopkrachtpakketten
aanvullende dekking elders vragen

• Vermogen Enkele uitgewerkte opties uit het IBO vermogen om

vermogensongelijkheid aan te pakken zijn aanpassen laag tarief vpb verlagen
van de MKB winstvrijstelling en het versoberen van de BOR Een eerste

inschatting van haalbaar dekkingsbedrag is circa 2 3 miljard Er ligt een

heldere analyse vanuit het IBO en scherpe opiossingsrichtingen maareen

groter bedrag ophalen zal mogelijk politiek ingewikkeld liggen
• Aanvullende dekkingsopgave koopkrachtherstel Indien reguliere

dekkingsmogelijkheden voor koopkrachtpakket tekortschieten kan als

terugvaloptie worden nagedacht over de volgende optie

o Klein structureel pakket en een wat groter eenmalig pakket voor 2023

De vermogensmaatregelen dienen dan ter dekking van de structurele

maatregelen en eenmalig pakket zou gedekt kunnen worden door onder

meerde meevaller in de gasbaten Dit heeft als nadeel dat je volgend jaar

weer met aflopende maatregelen zit in augustus

Mogelijk wordtook geopperd om te dekken met lang voor kort accepteren van

een korte termijn derving die gecompenseerd wordt door inkomsten op

langere termijn of in het geheel niet te dekken Dit is niet in lijn met de

begrotingsregels en derhalve niet akkoord

• Sociale partner s fSopa s Koopkrachtherstel moet voornamelijk volgen uit

loonsverhogingen door werkgevers Deze verhogingen zouden tot stand

moeten komen zonder tegemoetkoming vanuit de overheid Er is immers

ruimte voor loongroei doordat het ruilvoetverlies nu door werkgevers
doorberekend kan worden in de prijzen en dus voor rekening van werknemers

komt Dat is ook te zien aan de op pell blijvende of zelfs stijgende winsten

Sopa s werkgevers eigenlijk vragen echter om compensatie voor dat zij de

lonen willen verhogen Bovendien stellen zij voorwaarden aan de schuif tussen

lasten op arbeid en vermogen Tijdens de besluitvorming zal nog een BO met

de Sopa s plaatsvinden
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• Lokaal belastinaaebied In de kamerbrief contourennota financiering

systematiek medeoverheden staat dat de financieringssystematiek van

medeoverheden tneeloopt in augustusbesluitvorming en dat de mogelijkheid
voor een groter eigen belastinggebied daarbij wfordt betrokken Gemeenten en

provincies hebben zorgen over hun financiele ruimte in 2026 e v omdat in het

CA het accres vanaf 2026 is vastgezet op een plus van 1 miljard t o v stand

MN 2022 Op 23 augustus staat een BWO gepland met VNG MP en u MRN en

StasFB Daarvoorzal binnen het kabinet gekozen moeten wforden i of \welke

additionele ruimte het kabinet medeoverheden wfil bieden en ii hoe dit wfordt

gefinancierd daarbij is de vraag of alleen hogere lokale lasten een optie zijn of

het verhogen van de Rijksuitgaven mits gedekt ook een optie is

• Uitaaven Aan de uitgavenkant moet in ieder geval over de volgende dossiers

in augustus worden besloten

1 Het verwerken van het uitvoeringsbeeld van SZW en VWS en \«ijze
van dekking

2 Vender zullen de stijgende rente uitgaven onder het uitgavenplafond
moeten wforden ingepast Indicatief gaat het om circa 0 3 miljard
voor 2022 0 9 1 1 miljard voor 2023 en 1 1 1 3 miljard struc

vanaf 2024 en vender precieze cijfers volgen na doorrekening cMEV

3 De omgang met de ingediende kasschuiven op R S Z en het

investeringsplafond I

o Daarnaast zullen de ramingen rond het gasdossier zowel gasbaten als

kosten voor Norgakkoord geactualiseerd en veriwerkt worden Naar

verwachting levert dit per saldo dekkingsruimte op

o Naast de eerder genoemde BWO s over kolencentrales en lokaal

belastinggebied vindt er op 19 augustus een BWO plaats overde

perspectiefbrief landbouw Hier kan het naar voren halen van middelen uit

het transitiefonds ter tafel komen

o Los van deze punten bestaan de gebruikelijke risico s aan de uitgavenkant
voor generale claims die wij zo veel mogelijk zouden willen afhouden of

specifiek gedekt willen zien Voorbeelden die mogelijk tot budgettaire
schade kunnen leiden zijn TenneT en Pallas waarbij de inzet vanuit

Financien is dat dit intertemporeel moet worden gedekt Tot slot kunnen

er vanuit het overleg met de fractievoorzitters wensen naar voren komen

zoals bijvoorbeeld het verlagen van de invorderingsrente of de onvolledige
AOW opbouw van Surinaamse Nederlanders Wij spreken aanstaande

dinsdag met u minister nog los over de risico s aan de uitgavenkant
o In bijiage 6 is op uw minister verzoek een overzicht gegeven van een

aantal maatregelen die kunnen worden genomen aan de uitgavenkant
m n op terrein van zorg en sociale zekerheid om in geval van een

recessie de overheidsfinancien en of economische structuur te verbeteren
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Planning augustusbesluitvorming

m Product Overleg OnderwerpDag
Vooruitblik

auqustLisbesiLiitvorminq
Ambtelijke vierhoekDI 2 aug 09 00 10 30

Ambtelijke vierhoek Bespreken ambtelijkhulswerkDI 9 aug 09 00 10 30

Politieke vierhoek

zonder MP
Bespreken ambtelijk hulswerkDi 16 aug 10 00 11 00

Coalltieoverleg
fractievoorzltters

Inhoudelljk betrokken

bwp s [MFIN
optloneel SZW stas

F B niet aanwezig

Inhoudelljk doornemen

onderwerpen Incl ambtelijke
ondersteuning

Wo 17 aug 13 30 15 30

Elnde dag cMev onderhandsWo 17 aug

Coalltieoverleg
diner

fractievoorzltters

FMP vIce MP sj

Zonder ambtelijke ondersteuningDo 18 aug PM

Publlcatle cMEVVrl9 aug 08 00

• Toellchting publlcatle cMEV

• FIches tbv coalltieoverleg IBO

vermogensverdellng
evaluatles van fiscale

regelingen waaronderde BOR

Fiscale kllmaatmaatregelen
Box 3 niet bezwaarmakers

Politieke vierhoekVr19 aug 09 45 11 00

11 00

aanvang
Mlnisterraad le bespreking MlljoenennotaVrl9 aug

BWO Landbouw

BWO kolencentrales
Perspectlefbrief
Inzet meevaller qasbaten en kolen

Vrl9 aug PM

Ambtelijke vierhoek KoopkrachtoptiesZo 21 aug 10 00 11 30

Lokaal belastinqqebiedDI 23 aug PM BWO met VNG

Politieke vierhoek Koopkracht en inkomstenkaderDI 23 aug 10 15 11 15

DI 23 aug 11 15 19 30 Coalltieoverleg

Ambtelijke vierhoek Terugkoppelen coalltieoverlegWo 24 aug 11 00 12 00

Evt 2e ronde koopkracht en

inkomstenkader
Politieke vierhoekDo 25 aug 10 15 11 15

20 00

aanvang

Laatste moment voor

concluderend overleg
CoalltieoverlegDo 25 aug

Augustusbhef Belastingplan 2e

bespreking Mlljoenennota
Absolute deadline

10 00

aanvang
RMR MinisterraadVr 26 aug

Belastingplan naar

RvS
Vr 26 aug
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PersoonsgegevensVan

Verzonden vrijdag 5 augustus 2022 11 51

Persoonsgegevens

Onderwerp Augustusbesluitvorming

Hoi Sigrid

Komende week staan ter voorbereiding op de augustusbesluitvomning een aantal overleggen
gepland Bijgevoegd vind je hiervoorde voorbereidende stukken

Gegeven het omvangrijke pakket nog enige toelichting
Hieronder het schema met overleggen het stuk dat per overleg is geagendeerd heeft telkens

dezelfde naam gekregen in bijgevoegde set Tijdens de sessies zullen we eea ook mondeling
toelichten Kunnen ons voorstellen dat het veel is om te lezen te doorgronden

Komende dinsdag staat op jouw verzoek een overleg met AFEP DGRB gepland over de

augustusbesluitvorming Dan bespreken we graag de overkoepelende nota met je het eerste stuk

dat is bijgevoegd Daarin zijn de belangrijkste onderwerpen voor augustus en de planning
samengevat alle bijiagen geven vervolgens een nadere toelichting

Mocht je voor dinsdag nog vragen hebben dan horen we dat uiteraard graag

Groet Persoonsgegevens

Datum Tijd Onderwerp Toelichting Bijiage
8 aug
alleen stas

09 30

10 30

Stapeling IH keten Capaciteit IV portfolio binnen keten IH en

effect op maatregelen uitvoering door de

belastingdienst

9

Toelichting van rapport door ambtelijke
secretariaat

8 aug
alleen stas

14 00

14 30

Rapport ISO vermogen 10

Voorstel voor omgang niet bezwaarmakeirs in

Hoqe Raad arrest box 3

Stuk voIgt
separaat

8 aug

alleen stas

15 00

16 00

Box 3 niet

bezwaarmakers

9 aug

alleen min

14 30

15 00

Bijpraat augustus
beslultvormlng

Bespreken dossiers en strategle
augustusbesluitvorming

opiegnota

Vermogen incl

BOR IBO

Bespreken maatregelen op het gebied van

vermogen waarender het IBO en evaluatie

BOR

9 aug 15 30

16 30

1

Fiscaal klimaatbeleld CA maatregelen EB en vrijstelling BPM Fiscale

maatregelen compensatie kolenmaatregelen

10 aug 09 00

10 00

2

Inkomstenkader Overzicht Inkomstenkader t o v VJN en10 aug 11 00

12 00

3

openstaande lastenrelevante punten

Koopkracht lasten

arbeld

3 richtingen voor koopkrachtheirstel10 aug 13 00

14 00

4

Lokaal belastinggebied Ultwerking financieringssystematiek10 aug 15 00 5
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medeoverheden medeoverheden waarblj mogelijkheld eigen
belastinqqebied wordt betrokken
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Ministerie van Financien

TER BESPREKING DIrectle Afgemene
Financiele en

Economische Politick

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoorsgegevens

nota Bijiage 1 Sessie Vemnogen incl BOR IBO 9 augustus
15 30 16 30

Datum

2 augustus

Hotanunimer

BiJIagen
1 Beleidsrichtingen bi]

belasUngconstructies

Aanleiding

Op 17 augustus vindt het eerste coalitieoverleg plaats in de

augustusbesluitvormingsronde Deze nota geeft u minister en stas FB de

ambtelijke stand van denken omtrent het thema vermogen en de maatregelen die

op dit moment in de mogelijkheden liggen Op 9 augustus van 15 30 tot 16 30

vindt er een voorbespreking met u minister en stas FB plaats

Bespreekpunten
• Wat is uw gewenste strategie ten aanzien van vermogen in augustus Wij

adviseren u om aan de start van de onderhandelingen te beginnen met de

beleidsrichtingen uit het IBO om vervolgens vanuit daar verder te praten wat

er al per 2023 wenselijk en mogelijk is Alternatief is om het aan te vliegen
vanuit de venschillende beleidsopties

• Wat is uw gewenste strategie in de bedrijfsopvolgingsregeling BOR Wij
adviseren u in te zetten op afschaffing van de vrijstelling en verdere

versobering van de BOR conform begrotingsregels startnota Dit heeft als

consequentie dat de afspraak uit het CA verbeteren en oneigenlijk gebruik

tegengaan vervalt Alternatief is om in augustus in te zetten op versobering
van de BOR gecombineerd met een aanscherping van de afspraak in het CA

om oneigenlijk gebruik tegen te gaan

Kernpunten
• Zoals afgesproken in het voorjaar zal het kabinet in augustus op basis van

het IBO Vermogensverdeling en de evaluatie van de BOR kijken naarde wijze

waarop de verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans

kan worden gebracht Daarnaast is er de ambitie om de koopkracht te

verbeteren en dient daar dekking voor gevonden te worden De

gepresenteerde maatregelen in deze nota dienen beide doelen

• Vanwege beperkte capaciteit bij de uitvoering dient rekening gehouden te

worden met het feit dat fiscale maatregelen die in augustus worden genomen

beperkt zouden moeten blijven tot parameteraanpassingen als ze op korte

termijn in moeten gaan Een deel van de maatregelen uit het IBO gaat verder

dan parameteraanpassingen Deze structuuraanpassingen zijn wel mogelijk
maar niet met ingang van 2023 De Belastingdienst geeft daarbij het signaal
af dat er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat de beschreven
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voorstellen met structuuraanpassingen de komende jaren niet realiseerbaar

zijn In deze notitie hebben we verduidelijkt welke maatregelen uit het IBO

parameterwijzigingen zijn en wat structuuraanpassingen zijn
• Het IBO Vermogensverdeling presenteert zes beleidsrichtingen namelijk 1

Meten is weten 2 Fiscale onevenwichtigheden aanpakken met daaronder

een pakketA B en C 3 Bevorderen kansengelijkheid via

vermogensoverdrachten tussen generaties 4 Richten op verdeling

top midden onderkant en 5 Herziening van het boxenstelsel en 6 Richten

op Internationale financialisering Deze worden hieronder beschreven

• Tijdens het coalitieoverleg van Sjuli zijn een aantal vragen gesteld overde

opties voor een miljonairsbelasting in box 3 en het beter belasten van de

inkomsten uit een tweede woning Hier wordt in de toelichting op

teruggekomen

Toelichting
Het IBO Vermogensverdeling gepubliceerd op Sjuli stelt dat de

vermogensverdeling schever is dan eerder gedacht met groeiende verschillen

tussen groepen huishoudens De toplagen van de vermogensverdeling wijken qua

vermogenssamenstelling af van alle andere huishoudens Daarmee ervaren ze

binnen het huidige fiscale systeem een relatief lagere belastingdruk

Het IBO bevat zes beleidsrichtingen die hieronder een voor een worden toegelicht
De maatregelen worden samengevat en aangevuld in de tabel tegen het einde van

de toelichting De pakketten A B en C worden hieronder wel apart genoemd
onder beleidsrichting 2 Naastde zes beleidsrichtingen geeft het IBO een

hand reiking voor het tegengaan van onevenwichtige belastingheffing en het

uitlokken van oneigenlijk gebruik van belastingconstructies Het overzicht is als

bijiage aan dit stuk toegevoegd Veel van deze maatregelen zijn terug te vinden in

de toelichting van de beleidsrichtingen hieronder

Beleidsrichting 1 Meten is Weten

Het uitgangspunt van deze beleidsrichting is breder te voorzien in

beleidsinformatie over de vermogensverdeling alsmede de effecten van fiscaal

beleid hierop in beeld te brengen en te monitoren Hierdoor kan deze kennis en

signalering expliciet in de beleidsvorming worden meegenomen Hieronder vallen

onder andere invalshoeken en voorstellen zoals het monitoren en presenteren van

de ontwikkeling van belastingtarieven het periodiek in beeld brengen van

opmerkelijke belastingconstructies en de vermogensverdeling en het borgen van

belastingaangiftedata

Beleidsrichting 2 Fiscale onevenwichtigheden aanpakken Pakket A B en C

Beleidsrichtingen die het IBO aanbiedt op het gebied van fiscale

onevenwichtigheden worden gebundeld in drie pakketten A B en C De

mogelijke effecten van pakketten A B en C op de belastingdruk op rendement bij
verschillende vermogensgrootte zijn te zien in de ondenstaande figuren Op de

linker figuur de situatie zonder toe passing van de pakketten is te zien dat de

belastingdruk flink verschilt tussen verschillende typen vermogen Na potentiele

invoering van pakketten A B en C liggen de zes lijnen veel dichter bij elkaar

zoals te zien in de rechter figuur De figuren laten zien dat de verschillende

vermogens na toepassing van de pakketten gelijker zullen worden belast
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Pa ra meter

BD

Initiele

opbrengst
in mid

Structurele

opbrengst
in mid

Mogelijke
ingangs
datum

Maatregel

JaAfschaffen lage Vpb tarief 3 9 3 9 2023

Afschaffen lenen van de eigen bv

inclusief eigenwoningschuld

Nee
0 053 0 053 PM

NeeAfschaffen mkb winstvrijstelling 0 50 1 75 PM

Afschaffen doelmatigheidsmarge
gebruikelijk loon

Ntb
0 955 0 348 PM

• Pakket A speelt in op het feit dat de marginale toptarieven voor verschillende

typen werkenden sinds 2001 erg uiteen zijn gelopen zoals te zien in

onderstaand figuur waarbij vanaf 2023 2024 het pakket A is meegenomen

en dus de verschillen richting 2026 verkleinen

• Het lage Vpb tarief is onder andere ingesteld met het oog op kleinere

werkgevers Echter de differentiatie in het Vpb tarief leidt in de praktijk tot

sterk fiscaal gedreven gedrag Anders dan het inkomen in de

inkomstenbelasting kan een vennootschap zich opsplitsen in meerdere bv s

om zo maximaal gebruik te maken van het lage Vpb tarief Bij afschaffing
moet er wel mee rekening worden gehouden dat dit voor belastingplichtigen
met een gebroken boekjaar een nadere voorlopige aanslag tot gevolg heeft

• Het afschaffen van het lenen van de eigen bv draagt bij aan het henstellen van

het evenwicht door het beperken van uitstel van belastingbetaling in box 2 en

minder mogelijkheden voor belastingarbitrage
• Met het afschaffen van de mkb winstvrijstelling voor zelfstandig ondernemers

en de doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon voordga s wordt het inkomen

van ondernemers gelijker belast met dat van werknemers In de

voorjaarsnota is al besloten de doelmatigheidsmarge te verhogen
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Marginaal toptarief sinds 2001
55 0

\50 0

45 0

40 0

35 0

30 0

g8ggggg88SSSeRe§R§§SS8SSSS
VJ w cTi M CO iri o M UJ un cr vj 00 m o iJJ ko cn

•gecumuleerd toptarief win t dg^ C200 000 gecumuleerd toptariei^vivinst dga €200 000

^^^toptafief IB oruierr emertopta rief werk nemer

Pakket B Gelijker belasten van verschUtende vermogensoverdrachten

Initiele

opbrengst
in mid

Structurele

opbrengst
in mid

Mogelijke
ingangs
datum

Maatregel

Afschaffen vrijstelling
goingconcernwaarde in de BOR

en vervangen door gunstigere

betalingsregeling^

0 35 over 20 j0 113 2024

Afschaffen DSR voor het

aanmerkelijk belang
0 08 over 20 j0 027 PM

• Pakket B bestaat uit het afschaffen van de vrijstelling goingconcernwaarde in

de BOR in combinatie met gunstigere betalingsregelingen en het afschaffen

van de doorschuifregeling DSR voor het aanmerkelijk belang in de IB voor

vererving en schenking
• De BOR bedrijfsopvolgingsregeling voorziet in een voorwaardelijke

vrijstelling van de schenk en erfbelasting De DSR doorschuifregelingen
schuiven de heffing van inkomstenbelasting door naar de bedrijfsopvolger en

naaren later moment Bind mei is de evaluatie van fiscale regelingen gericht

op bedrijfsoverdracht^ zonder kabinetsreactie naar de Kamer gestuurd De

evaluatie heeft bevonden dat de BOR niet doelmatig is doordat er bij ongeveer

driekwart van de overdrachten bij de erflaters schenkens of verkrijgers
voldoende vrije financiele middelen aanwezig zijn om de erf of

schenkbelasting direct te betalen De BOR blijkt bij een substantieel deel van

de overdrachten om diezelfde reden niet noodzakelijk De vrijstelling

goingconcernwaarde in de BOR is daarmee niet doelmatig
• De begrotingsregels in de startnota van het Kabinet schrijft voor dat indien

een fiscale regeling negatief geevalueerd wordt het uitgangspunt is om deze

regeling af te schaffen voor het deel dat negatief is geevalueerd Als de

wens is om een negatief geevalueerde fiscale regeling toch te handhaven

dient de minister op wiens begroting de regeling staat de reden hiervoor toe

te lichten in de MR Het kabinet dient dan ook in een kabinetsreactie aan de

Kamer expliciet in te gaan waarom de regeling niet wordt afgeschaft
• In het coalitieakkoord is afgesproken om de BOR te verbeteren en oneigenlijk

gebruik tegen te gaan De evaluatie van de BOR levert maar beperkt

uitgewerkte beleidsopties op om oneigenlijk gebruik binnen de BOR tegen te

gaan Mocht dit wenselijk zijn dan zou dit alsnog uitgewerkt moeten worden

^
Om een gunstigere betalingsregeling te kunnen ramen moet de vormgeving van de nieuwe betalingsregeling

bekend zijn De bedragen in de tabel zijn geraamd op enkel de afschaffing van de vrijstelling
^
Notitie Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht | CPB nl
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Pakket C Gelijker belasten van verschillende vermogensvormen

Parameter

BD

Initiele

opbrengst
in mid

Structurele

opbrengst
in mid

Mogelijke

ingangs
datum

Maatregel

eigen waning

Gelijker belasten eigen woning met

andere vermogensvormen door

verhogen eigemwoningforfait naar

2 45 in 2043 en verlagen HRA

naar 31 in 2025

PM

2 3 2024

3 9 2025

21 6
2024

per 2043

Waardeontwikkeling belasten bij
verkoop

Nee
PM4 3

Pensioenen

Aftoppingsgrens tot waar pensioen
wordt opgebouwd verlagen naar€

68 000

3a

0 460 PM

Afschaffen netto pensioenregeling 0 030 PM

• Pakket C beschrijft enkele maatregelen die vallen binnen de thema s eigen

woning en pensioenen
• De tarieven van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek in box 1

kunnen worden aangepast zodat de fiscale subsidies op de eigen woning

beperkt worden Op de lange termijn wordt de eigen woning belast conform

box 3 op basis van het laatst bekende tarief in box 3 namelijk 31 Het

aanpassen van het EWF is een parameterwijziging Dit kan op betrekkelijk
korte termijn worden uitgevoerd Het vender afbouwen van de HRA naar

37 05 vergt echter structuuraanpassingen
• In de budgettaire opbrengst van pakket C is voor de structurele situatie

gerekend met een vrijgesteld bedrag voor de eigen woning in lijn met de

huidige vrijstelling in box 3 Wanneer duidelijk wordt wat de tarieven in de

nieuwe box 3 worden kunnen de tarieven voor de eigen woning hierop

aangepast worden

• Naast de tariefsaanpassingen wordt voorgesteld om de gerealiseerde

waardeontwikkeling van de eigen woning te belasten bij verkoop Hiermee

worden venschillen tussen huurdens en kopers verkleind

• De opties die in pakket C zijn opgenomen die raken aan pensioenen
verkleinen de herverdeling van lage naar hoge inkomens vermogens en het

verschil met personen die geen fiscaal gefaciliteerd pensioen via de tweede

pijier hebben opgebouwd Bovendien zorgt het beperken van de fiscale

subsidie voor pensioenopbouw voor hogere inkomens dat er minder fiscaal

gefaciliteerd wordt gespaard voor de oude dag
• Door de aftoppingsgrens tot waar pensioen wordt opgebouwd te verlagen naar

€68 000 wordt het gelijk gesteld aan de inkomensgrens van het tarief tweede

schijf in box 1 zoals eerder door Commissie Dijkhuizen geadviseerd

Beleidsrichtino 3 Bevorderen kansenoeliikheid via vermoaensoverdrachten

tussen qeneraties

De derde beleidsrichting richt zich op de schenk en erfbelasting Het idee is dat

met het oog op kansengelijkheid men ook predistributief maatregelen kan treffen

bij de start van de vermogensopbouw Deze maatregelen hebben betrekken op de

schenk en erfbelasting
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Zo stelt het IBO een variant voor waarbij vooralle verkrijgens de vrijstelling van

de erfbelasting wordt verhoogd naar€ 30 000 Voor partners blijft een hoge
vrijstelling geiden die verhoogd wordt van ruim € 680 000 naar€ 900 000 De

vrijstelling bedraagt in 2022 € 2 274 en voor klein kinderen € 21 556 Verder

komt er een extra schijf bij vanaf € 300 000 wordt hettarief met 10 punt

verhoogd Dat betekent dat vanaf het maximum van deze grens en de vrijsteiiing
het tarief voor partners en kinderen van 20 naar 30 gaat voor kleinkinderen

van 36 naar 46 en voor overige erfgenamen van 40 naar 50 Dit is een

budgettair neutrale variant Het overzicht van maatregelen met budgettaire
effecten is terug te vinden in de tabellen hieronder

Beleidsrichtinq 4 Richten op verdeling top midden onderkant

Met de maatregelen uit de drie beleidsrichtingen hierboven wordt de top van de

vermogensverdeling voor een groot deel geadresseerd Hetzelfde geld voor de

middengroep Een aanvulling op de maatregelen en pakketten is het gelijker
behandelen van verschillende vermogensvormen in de toekenning van toeslagen
en bij het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage in de langdurige zorg

waarbij box 2 en de overwaarde op de eigen woning nog niet meetellen maar dit

wel zou kunnen Daarnaast kan een brede vermogensbelasting ervoor zorgen dat

altijd bestaand blijvende arbitragemogelijkheden en onevenwichtigheden worden

opgevangen

Bij de onderkant van de verdeling kan met name worden ingespeeld op

mogelijkheden om het niet kunnen aanleggen van buffers te ondervangen Hierbij
passen onder andere maatregelen als de verplichte winstuitkering van grote

bedrijven aan werknemers het harmoniseren of geleidelijk invoeren van

vermogenstoetsen en het verhogen van het wettelijk minimum loon Het

overzicht van maatregelen met budgettaire effecten is terug te vinden in de

tabellen hieronder

Beleidsrichtinq 5 Herziening van het boxenstelsel

Het handelingsperspectief vanuit het IBO richt zich voornamelijk op de korte en

middellange termijn Echter erzijn overwegingen om voorde lange termijn

fundamenteler naar het boxenstelsel te kijken Daarom doet dit IBO de

aanbeveling om een breder onderzoek te doen naar de wijze waarop inkomen en

vermogen worden belast specifiek gericht op het huidige boxenstelsel Volstaat

het huidige boxenstelsel of zijn er alternatieven mogelijk waarmee geborgd wordt

dat verschillende vermogensvormen neutraler worden behandeld Dit is een

complex en langjarig proces

Beleidsrichtinq 6 Richten op fInternationale financialisering

Overwinsten op onroerend goed dragen bij aan een grote vermogensconcentratie
in onroerend goed wat een rem kan zetten op de verdere groei van de economie

In deze beleidsrichting presenteert het IBO maatregelen waarmee een eerste stap

kan worden gezet in het fiscaal anders behandelen van overwinsten op onroerend

goed en daarmee het bestrijden van eventuele neveneffecten van

vermogensconcentratie in onroerend goed Gezien de grote buitenlandse

investeringsposities en bijbehorende financieringen en inkomstenstromen die via

Nederland lopen kunnen maatregelen die ongewenste financieringsstromen

tegengaan ook internationaal een verschil maken

Maatregelen die het IBO hier onder andere noemt zijn het in stappen belijker
belasten van de eigen woning conform pakket C in beleidsrichting 2 het invoeren

van een box 3 stelsel naar werkelijk rendement inclusief huurinkomsten en een

mogelijke extra belasting op vastgoed door middel van een vastgoedbelasting

^
Deze maatregel betreft een grote structuuraanpassing Op voorhand is niette zeggen wanneer deze kan

worden doorgevoerd Dit ligt in ieder geval buiten de huidige kabinetsperiode
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Overzicht Maatreaelen per 2023 en aanvullende en alternatieve maatreaelen

Een aantal van de maatregelen die worden gepresenteerd in pakketten A B en C

gaan om structuuraanpassingen die onderandere vanwege de capaciteit bij de

uitvoering niet in 2023 of zelfs niet in deze kabinetsperiode kunnen worden

uitgevoerd

Ondenstaande tabel geeftde tarieven waaraan kan worden gedraaid met

bijvoorbeeid 1 punt Naar inschatting van het Kerndepartement zijn deze

maatregelen mogelijk per 2023 Verdere afstemming met de Belastingdienst is

noodzakelijk

Opbrengst
in mid

Aanpassing

omhoog
Tarief Huidig tarief

Laag Vpb tarief 15 1 punt 0 403
XI
Q

Hoog Vpb tarief 25 8 1 punt 0 884

Laag box 2 tarief 26 1 punt 0 075
X

Hoog box 2 tarief 29 5 1 punt 0 061

Box 3 tarief 31 1 punt 0 149
X

Heffingsvrij vermogen € 50 650 € 1 000 0 013

MKB winstvrljstelllng 14 1 punt 0 124
s

0 0018

0 068S £

01

in i

Tariefgroep 1 en of 2 10 40 1 punt

Verlengen eerste schijf
Verkorten eerste schijf

€ 138 642

€ 138 642

€ 10 000

€ 10 000

0 029

0 031

Li

s
0 45 bij WOZ
€75 000

Verhogen eigenwoningforfait 0 1 punt 0 500

De volgende tabel presenteert specifiekere maatregelen Deze maatregelen
komen onder andere uit het IBO Ook hier zijn een aantal maatregelen mogelijk

per 2023 maar niet allemaal De mogelijke ingangsdatum is aangegeven

Opbrengst
2023

in mid

Opbrengst
2024

in mid

Opbrengst
2025

in mid

Structurele

opbrengst
in mid

Para me

ter BD
Stmc Ingang

Maatregel
per per

algemene maatregelen

Halveren mkb winstvrijstelling
van 14 naar 7

1 Ja
0 87 0 87 0 87 0 87 2023 2023

2 PMAfschaffen zelfstandigenaftrek 0 34 PM PM

Vensneld afbouwen

zelfstandigenaftrek
in 2026 i p v 2030

3 Ja

0 18 0 36 0 54 0 2023

4 Afschaffen startersaftrek 0 12 0 12 2025 2025

5 Afschaffen uitzondering
eigenwoningschulden

Nee
0 025 2023 PM

6 Nee2024“Afschaffen giftenaftrek ca 0 339 budgettair belang

7 PM Nee
Aanpassen giftenaftrek PM PM PM

8 Ja
Optie A 14 over eerste €130 425

28 daarboven

Optie B 36 boven € 130 425 voor

Gelijktrekken tarieven

kinderen en kleinkinderen in

erf en schenkbelasting

0 54

PM PM

1557181 00017



kinderen en kleinkinderen 0 68

Optie A derde schijf met een 10 punt

hogertarlef bij verkrijgingen 300 000

In combinstie met hogere vrijstellingen
in de erfbelasting

Optie B een 25 hoger tarlef In de

tweede schijf met 25 voor kinderen

45 voor kleinkinderen en 50 voor

overige verkrijgers

9 PM

32
Verhogen tarlef grote

vermogens In erf en

schenkbelasting
PM PM

245

10 Vensneld afschaiffen Hillen in

2023

Nee
0 5 0 5 0 5 0 2048 2024

Aanpassen regeling tijdelijke
verhuur eigen woning

11 Nee
PM PM PM 0 002 PM PM

Laag Vpb tarief naar 20

Hoog Vpb tarief naar 25

12 Ja
1 308 1 308 1 308 1 308 2023 2023

Overwaarde eigen woning
meetellen In de

vermogensinkomensbijtelling
[VIB in de Wlz en Wmo

beschermd wonen

13

PM PM PM 0 140 PM PM

Verplichte winstdeling grote

bedrijven

14
Voor de raming is meer onderzoek nodig PM

15 Harmoniseren

vermogenstoetsen op het

niveau van de vermogens

grenzen van de huurtoeslag

PM

PM PM PM 0 373 PM PM

Brede vermogensbelasting
box 1 2 en 3 [tarlef 1

vrijstelling €1 min pp

16 Nee

PM PM PM 3 6 PM PM

BOR mastregelen

17 Verhuurd vastgoed standaard

aanmerken als

beleggingsvermogen voor de

DSRen de BOR

PM

Voorkomt mogelijke toekomstige derving 2023

Verlaging vrijstelling waarde

going concern naar 25 en

aftopping op € 5 min onder

nemlngsvermogen in de BOR

18 PM

0 091 PM 0 3 2043 2024

Klelne aanmerkelljk
belangpakketten uitzonderen

van de BOR en DSR

19 PM

Voor de raming is meer onderzoek nodig PM

100 vrijstelling tot € 5 min

ondememingsvermogen
a 0 over het meerdere

b 50 over het meerdere

a 0 046

b 0

[budgettair
neutraal

PM

a 0 173
20 PM PM 2024

b 0

100 vrijstelling tot € 1 min

ondememingsvermogen
a 25 tussen € 1 en € 5 min

en 0 over het meerdere

b 50 over het meerdere

PM

a 0 069

b 0 031

a 0 241

b 0 103
21 PM PM 2024

maatregelen voor eigen woning waaronder hypotheekrenteaftrek HRA

22 Verlagen HRA via

grondslagversmalling met

10 per jaar

Nee

0 9 PM 7 1 2033 2024

HRA tarief in twee stappen
naar 31

23 Nee
0 6 1 1 1 1 2025 2024

Beperken HRA van €700 000

in 2024 tot €300 000 met

€100 000 per jaar

24 Nee

0 2 PM 1 3 2028 2024

Ingangsdatum is afhankelijk van overgangs recht
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Cevolgen marginale toptarieven bij aanpassingen in de Vpb en de mkb

winstvrijsteiiing
• In onderstaand plaatje zijn de effecten van een beleidspakket op het globaal

evenwicht de marginale toptarieven voor de verschillende vormen van \werk

in kaart gebracht
• Het gaat om een pakket waarbij het lage Vpb tarief van 15 naar 20 stijgt

en het hoge Vpb tarief daalt van 25 8 naar 25 optie 12 in bovenstaande

tabel en de Mkb winstvrijstelling wordt gehaiveerd van 14 naar 7 optie
1 in de tabel

marginaal toptarief sinds 2001
55 0

\50 0

45 0

40 0

35 0

30 0

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025

•gecumuleerd toptarief winstdga €200 000 gecumuleerd toptarief winstdga €200 000

^^■toptarief B ondernemer^^•toptarief werknemer

Het box 2 tarief

Het IBO Vermogensverdeling beschrijft dat door het verhogen van het box 2 tarief

hetzelfde marginale belastingtarief voor dga s kan worden bereikt als door het

verhogen van het lage Vpb tarief Toch geeft het IBO tegelijkertijd aan dat dit niet

venstandig is omdat dit een extra prikkel voor \winstinhouding en daarmee

belastinguitstel geeft zolang het lage Vpb tarief en de mogelijkheid tot lenen van

de eigen bv blijft bestaan Door het lage Vpb tarief is het aantrekkelijker om

vermogen aan te houden in box 2 Daarbij is de mogelijkheid tot lenen van de

eigen bv een extra prikkel Hierdoor kunnen huishoudens nog steeds belastingvrij
in prive over de ingehouden vi^insten beschikken De combinatie van een laag Vpb
tarief en het kunnen lenen van eigen bv versterken elkaar wat betreft de prikkel
tot winstinhouding en daarmee belastinguitstel in box 2

Erf en schenkbelasting
De erf en schenkbelasting is een van de meest directe manieren om aan te

grijpen bij de overdracht van vermogen Daarnaast is het een financieel ge\A^in
waar geen tegenprestatie zoals arbeid ondernemerschap of andere vormen van

het nemen van risico tegenover staat Echter het toepassen van maatregelen op

de erf en schenk treft over het algemeen niet de huishoudens met de grootste

vermogens aangezien een groot gedeelte van de groep vermogende mensen hun

vermogen op andere manieren zullen overdragen bij overlijden
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De BOR

Ten aanzien van de BOR geldt dat varianten 20 en 21 in de tabel op de vorige

pagina minder vergaande opties voor de BOR dan de opties in het IBO

Vermogensverdeling variant 18 Alle varianten beogen een minder scheve

verdeiing van het budgettair besiag waardoor grote vermogensoverdrachten
minder gefaciiieerd worden

Overige maatregelen en te benoemen punten

Tijdens het coalitieoverieg van 8 juli is de wens uitgesproken om te kijken naar

een miljonainsbelasting in box 3 Een optie hiervoor is het invoeren van een piatte

vermogensheffing boven de grens van een miljoen euro aan vermogen Ook kan

een miljonainsbelasting worden benaderd via het invoeren van een passend

progressief tarief binnen het nieuwe box 3 stelsel waar werkeiijk rendement zal

worden belast Het IBO Vermogensverdeiing gaat dieper in op de mogeiijkheden
van een brede vermogensbelasting en zou hier inspiratie kunnen bieden

Verder is in dit coalitieoverieg de wens naar voren gekomen om te kijken naar het

beter beiasten van de inkomsten uit een tweede woning In het toekomstig box 3

stelsel wordt gewerkt met een vermogensaanwasbelasting wat onder andere gaat
inhouden dat jaariijks belasting wordt geheven overde reguiiere inkomsten en

waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen^ Huurinkomsten vaiien onder de

reguiiere inkomsten Het IBO Vermogensverdeling gaat dieper in op het

introduceren van een vastgoedbeiasting en zou hier inspiratie kunnen bieden

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Kamerbrief over contourennota voor box 3 hefFing op basis van werkeiijk rendement | Tweede Kamer
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BIJlAGEll

Beleidsrichtingen bij belastingconstructies

De lijst belastingconstructies die is opgemaaktdoor experts bij de Belastingdienst zie bijiage 10

geeft de opmerkelijke mogelijkheden weer binnen bet huidige fiscale stelsel Sommige constructies

zijn inherent aan het boxenstelsel andere constructies zijn onder andere het gevolg van fiscale

regelingen of bestaande aftrekposten In onderstaande tabel zijn beleidsrichtingen gegeven als

mogelijke opiossing bij de lijst met belastingconstructies Deze lijst is niet onuitputtend maar

biedt op basis van de casussen van de experts van de belastingdienst denkrichtingen met

mogelijkheden om de constructies te beperken Enkele van deze beleidsrichtingen zijn door

beleidsmakers uitgewerktin fiches die zijn bijgevoegd bij dit IBO kolom 2 in onderstaande tabel

Beleidsrichtingen Fiche

nummer

1 Giftenaftrek via eigen ANBI

• Aanpassing giftenaftrek
• Afschaffing giftenaftrek
• Giftenaftrek in combinatie met gelieerdheid ANBI afschaffen

2 Fiscale vrijstellingen via NSW landgoederen

• Vroegtijdig evalueren van de nieuwe voorwaarden werkt de nieuwe wetgeving
Verzamelen van data Is van belang
3 Belastingvoordeelvia de 30 yb regeling

• Afschaffen vrijstellingen box 2 en box 3 binnen de 30 regeling eventueel met een

heffingsvrij deel

4 Box 1 versus box 3 vastgoed als inkomen uit arbeid of uit vermogen

27

17

• Vanaf twee of drie onroerende zaken vastgoed aanmerken als inkomen uit arbeid en dus

yerplicht box 1 belasting betalen

5 Lenen en investeren via eigen BV

• Afschaffen lenen van de eigen bv

• Lenen van de eigen BV maximeren wetsvoorstel

• Afschaffen uitzondering eigenwoningschulden lenen van eigen bv

32

21

6 Boxhoppen tussen box 2 en box 3

• Belastingtarieven box 2 en box 3 gelijker maken door inperken lage vpb tarief hoger
en lagere grondslag en afschaffen lenen van eigen bv

• Forfaitaire heffing over waarde van beleggingen in BV box 2 moeilijk uitvoerbaar

7 Meer recht op toeslagenen aftrekkostendoor vermogen in box 2

• Vermogensinkomensbijtelling en vermogenstoetsen uitbreiden met vermogensgrondslag
binnen box 2

• Overwaarde eigen woning meetellen in de vermogensinkomensbijtelling VIB in de WIz en

Wmo beschermd wonen

8 Toekomstig voordeelaan kinderen laten toekomen

• Verarmingscriterium uitbreiden zie bijiage 10 voor uitleg hierover

9 Oneigenlijk gebruik maken van de BOR

• Afschaffen van vrijstelling waarde going concern in de BOR

• Aftoppen vrijstelling waarde going concern in de BOR

10 Voordelige vermogenstransacties binnen de familie

• Niet langer renteaftrek verlenen over leningen van gelieerde lening verstrekkers

• Wetsvoorstel uit 2018 invoeren schijnhuwelijken niet accepteren uitgaan van 50 50

verdeling

6

31

47

48

11

19

229
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TER BESPREKIHG

Aan

de minister

de staatssecretaris van Finanden Fiscaliteit en Belastingdienst

Bijiage 2 Sessie Fiscaal klimaatbeleid 10 augustus 09 00 10 00

Aanleiding
Op het thema energie en kiimaat speeit op het moment veel Dit zal voor een groot gedeeite ook in

de augustusbesiuitvorming terugkomen
1 In het coalitieakkoord zijn een aantal fiscale klimaatmaatregelen afgesproken die nog

vender moeten worden ingevuld
2 De energiekosten zijn sterk gestegen en iiggen nog steeds op een hoog niveau hoe wii het

kabinet hiermee omgaan Ook in het licht van de klimaatdoeistellingen
3 De eerste doorrekening van de C02 reductie in de Kiimaat en Energieverkenning is bekend

geworden 39 49 in 2030 het wetteiijke kiimaatdoei 55 met 60 als streefdoel

wfordt hiermee niet gehaaid Nog niet uitgewerkte CA maatregelen teiien nog niet mee in

die schatting maar ook die zijn naar grote waarschijnlijkheid niet voldoende om het doel te

halen Een nieuwf IBO dat op Prinsjesdag wordt aangekondigd zai uitzoeken weike

aanvullende maatregelen nodig zijn voor de kiimaatdoeien Dit zai leiden tot besiuitvorming
o a over de Klimaatfonds middeien in het voorjaarvan 2023

4 MKE heeft aangekondigd compenserende maatregelen te willen nemen voor het feit dat de

tijdelijke productiebeperking van de kolencentrales weer is afgeschaft Zij willen deze

maatregelen dekken met de ~lmld voorlopige inschatting die zou worden betaald als

nadeelcompensatie aan de kolencentrales wat FIN betreft ligt dit bedrag juist ook op tafel

voorandere dekkingsproblemen die nu spelen Over de compenserende maatregelen
wordt een BWO gepland op 19 augustus u zulthier t z t aanvullend over worden

geinformeerd
5 N a v aanvullende kapitaalbehoefte van regionale netwerkbedrijven voor investeringen in

netverzwaring wordt participatie van de staat onderzocht U minister wordt hier nog

apart over geinformeerd

In deze set aan stukken wordt u geinformeerd en geadviseerd bij de hierboven genoemde fiscale

onderwerpen 1 4 middels de volgende verdiepende stukken Flierbij is bijiage 2 1 een apart

bijgevoegde presentaties en staan bijiage 2 2 t m 2 5 hieronder in dit document

• Bijiage 2 1 Slide deck over energieprijzen en koopkracht
• Bijiage 2 2 Verdiepingsnotitie over de resultaten van de KEV2022

• Bijiage 2 3 Verdiepingsnotitie over de bpm bestelauto

• Bijiage 2 4 Verdiepingsnotitie over de C02 heffing Industrie

• Bijiage 2 5 Informatienotitie overde mogelijkheid om de vrijstelling in de kolenbelasting
voor elektriciteitsopwekking af te schaffen
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Bespreekpunten en advies

Tijdens de voorbespreking van 10 augustus zouden we graag de volgende punten met u willen

bes preken

Proces en alaemeen

• Heeft u nog aanvullende wensen of vragen

• Heeft u een voorkeur hoe alle aanpassingen rondom de energiebelasting besproken
moeten worden

o Optie 1 tijdens politieke vierhoek van 19 08 alleen tariefaanpassingen gericht

op bedrijven onderdeel klimaatpakket en tariefaanpassingen gericht op

huishoudens als onderdeel van de koopkracht
o Optie 2 integraal spreken overde energiebelasting energieprijzenpakket tijdens

de politieke vierhoek van 19 08 dan wel de politieke vierhoek van 23 08

koopkracht

Inhoudeliik

Energiebelasting zie slide deck over energieprijzen
o Bent u los van een eventuele temporisering akkoord om voor de invulling van de

tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven van de energiebelasting variant A

voor te leggen
□ Ter achtergrond is in het slide deck ook nadere duiding gegeven over de overige

ontwikkelingen in de energiebelasting en welke beleidsopties er zijn om in 2023 via de

energiebelasting btw op energie brandstofaccijnzen compensatie te bieden Voor het

totaal overzichtaan mogelijke koopkrachtmaatregelen inclusief advies en

beleidsafwegingen is een aparte besiisnotitie opgesteld

1

Afschaffen bpm vrijstelling bestelauto zie verdiepingsnotitie over bpm
bestelauto s

o Welk voorstel voor de bpm bestelauto wilt u neerleggen in de politieke vierhoek

o Inhoudelijk bezien adviseren we de onderstaande vormgeving MIenW heeft echter te

kennen gegeven op deze punten bezwaarte hebben Wij adviseren u stas FB contact

op te nemen met MIenW

o Grondslag C02 uitstoot i p v catalogusprijs
o Invaeringstermijn lx per 2025 i p v in 3 stappen

o Dekking verschil met raming startnota cum 660 min dekken via verhoging
tarief motorrijtuigenbeiasting bestelauto ondememers

2
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Bespreekpunten en advies fvervolal

Uitkomst KEV en effect op fiscaal beleid zie verdiepingsnotie over de

resultaten van de KEV 2022 en de CO^ heffing Industrie

o In de fiscale beleids en uitvoeringsagenda is aangekondigd dat het aantal

dispensatierechten van de C02 heffing met het BP2023 wordt verlaagd conform CA

afspraak Tevens is aangegeven dat het tarief nog niet wordt verhoogd en dat

hiervoor eerst in 2025 een nieuwe tariefstudie wordt gedaan
o Uit de conceptresultaten van de Klimaat en Energieverkenning 2022 blijkt dat alleen

het verlagen van het dispensatierechten vrijwel niet tot extra C02 reductie leidt

o We zien de volgende opties
o Optre 1 Vasthouden aan oonspronkelijk plan In BP23 aanscherping

dispensatierechten en in 2025 nieuwe tariefstudie

o Opbe 2 Aanscherping C02 heffing volledig uitstellen naar BP2024 deze

optie raden we af

o Optre 3 In BP2023 alleen het aantal dispensatierechten aanscherpen maar

aankondigen dat het tarief al met het BP2024 wordt verhoogd in plaats van

in 2025

o Optre 4\ In BP2023 het aantal dispensatierechten verlagen EN het tarief

verhogen op basis van de tariefstudie van juni 2022

o Indien in augustus geen extra klimaatmaatregelen worden genomen ter

compensatie voorde kolencentrales en besluitvorming hierover wordt

doorgeschoven naar het voorjaar conform oorspronkelijke afspraak] is ons advies

om te kiezen voor optie 3 dit is de meest veilige keuze en zorgt voor een

versnelling terwiji tegelijkertijd er tijd is om een nieuwe tariefstudie te doen

o Indien de politieke wens is om in augustus wel extra klimaatmaatregelen te nemen

ter compensatie van de kolencentrales is ons advies om optie 4 te overwegen

3

Toelichting

Praces

• In tabel 1 is een overzicht gegeven van de status van de besluitvorming over de fiscale

klimaatmaatregelen die zijn afgesproken in het coalitieakkoord Deze maatregelen worden

opgenomen in het Belastingplan 2023 vanwege de gewenste invoerdatum

• In het BWO van 5 april jl heeft over een deel van de maatregelen besluitvorming

plaatsgevonden Hierbij is de afspraak gemaakt dat in augustus een definitieve weging wordt

gemaakt op basis van de meest recente geopolitieke situatie en ontwikkeling van de

energieprijzen Daarnaast is afgesproken dat een impactanalyse van de fiscale

klimaatmaatregelen wordt gemaakt Tot slot is afgesproken om de aanpassing van de hogere

verbruiksschijven in de energiebelasting te sonderen

• Besluitvorming over de fiscale klimaatmaatregelen staat geagendeerd voor de politieke
vierhoek van 19 augustus De MKE MIenW SlenW MLNV en MVRO zullen ook worden

uitgenodigd voor deze politieke vierhoek

Tabel 1 overzicht status besluitvorming fiscale klimaatmaatregelen BP23

Haatregel Toelichting

[Status open

1 Tariefaanpassingen hogere

verbruiksschijven EB EB minder degressief
FF55 en verlagen ODE 2® en 3 schijf

elektriciteit

Drie varianten uitgewerkt nog geen

overeenstemming in BWO 5 april jl Daarnaast

mogelijk temporisering wenselijk vanwege

energieprijzen

Nog geen besluitvorming geweest In de

uitwerking zijn aantal aandachtspunten voor de

uitvoering naar boven gekomen waardoor het

voorstel afwijkt van het CA

2 Vrijstelling BPM bestelauto afschaffen in 3

stappen
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Vafaeroi moaeli

In BWO van 5 april jl besloten de reductiefactor in

BP2023 aan te passen en het tarief o b v een nog

uit te voeren tariefstudie van het PBL in 2025 aan

te passen1 Aanscherping C02 heffing industrie

De meest recente KEV2022 cijfers geven

aanleiding om de inzette heroverwegen
2 Tariefaanpassingen EB gericht op

huishoudens tariefschuif schijf en

belastinqvernninderinq

Conform CA Mogelijk temporisering ofandere

maatvoering wenselijk met oog op

koopkrachtpakket 2023

Status afgerond
1 Verhoging tarief viiegbeiasting [met 400

min

Conform CA

2 C02 minimumprijs industrie Besioten in het BWO van 5 april jl

2 Integrate ODE in EB vanaf 2023 Besloten in het BWO van 5 april jl

Impactanalyse Trinomics en speelveldtoets EZK
• Onderzoeksbureau Trinomics rondt momenteel de conceptresultaten van de impactanalyse

van de fiscale klimaatmaatregelen af In de voortgangsgesprekken heeft Trinomics wel al

aangegeven dat de impact van de energieprijzen momenteel vele malen groter is dan de

impact van de schuif in de energiebelasting
• In de impactanalyse zal Trinomics de impact van de maatregelen in de EB en C02 heffing

schetsen in de context van de stijgende marktprijzen Hierbij kijken ze naar 10

bedrijfssectoren
• De impact op de lasten en C02 uitstoot wordt kvi^antitatief in beeld gebracht Daarnaast

gaat Trinomics ook in op een aantal kwalitatieve vragen zoals het handelingsperspectief
en risico op vweglek

• Ter voorbereiding op de politieke Vierhoek van 19 augustus \wordt u nog nader

geinformeerd overde conceptresultaten
• Naast de impactanalyse heeft EZK aan PWC gevraagd om een speelveldtoets uit te voeren

vooreen aantal specifiek sectoren We hebben nog geen tussenresultaten ontvangen
Hierover zult u eveneens nog nader worden geinformeerd

Kolentraject EZK
• Naast besluitvorming overde maatregelen die in het coalitieakkoord zijn afgesproken en het

koopkrachtpakket 2023 speelt nog een traject van EZK

• MKE heeft voor de zomer namelijk aangekondigd compenserende klimaatmaatregelen te wlllen

nemen voor het felt dat de productiebeperking van de kolencentrales iweer is afgeschaft
• In het BWO van 11 juli jl heeft MKE geconcludeerd dat in de zomer fiches worden uitgewerkt

ten behoeve van verdere besluitvorming deze zomer Voor de fiscale maatregelen gaat het om

o Versnelling afschaffing verlaagd tarief glastuinbouw [energiebelasting
o Normering beprijzing plastics
o Normering zakelijke vioot personenauto s [de normering zelf is niet fiscaal maar wel

fonse derving aan lastenkant

• Tevens is een aantal subsidies voorgesteld [ zoet naast bovenstaand zuur Op dinsdag 9

augustus is een nieuw DG overleg en op 19 augustus [datum in potlood een BWO

• U ontvangt hierover een aparte voorbereidingsnotitie Met EZK is afgesproken dat de uitkomst

van het BWO moet meelopen met de augustusbesluitvorming in het geval er budgettaire

consequenties zijn

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Bijiage 2 2 Verdiepingsnotitie KEV2022 voorbereiding augustus klimaat

Aanleiding
PBL heeft medio juli de concept resultaten van de Klimaat en Energieverkenning 2022 met ons

gedeeld De conceptcijfers zullen op Prinsjesdag worden gepubliceerd De volledige KEV verschijnt
pas op 1 november

In deze notitie worden de eerste conceptresultaten beschreven de cijfers zijn onder voorbehoud

en kunnen nog iets gaan schuiven Ze worden op Prinsjesdag naar de Kamer gestuurd en zijn dus

tot die tijd vertrouwelijk

Kern

• De resultaten vallen tegen In de nieuwe doorrekening komt de C02 reductle ult op 39 tot

49 in 2030 t o v 1990 Dit is iets hoger dan bij de vorige KEV maar niet genoeg om de

klimaatdoelen van bet kabinet te halen 55 60 Ten opzichte van bet 55 doel bedraagt
de restopgave nog 14 tot 36 Mton

• Belangrijke kanttekening is dat een groot deel van bet nieuwe CA beleid nog niet is

meegenomen in deze doorrekening EZK scbat bet aanvullend effect van deze maatregelen op

5 tot 7 procentpunt Dit is ecbter nog zeer onzeker Het verleden leert ecbter dat ambtelijke

inscbattingen vaak aan de boge kant zijn en dat moet worden uitgegaan van de onderkant van

de bandbreedte 39 Zie ook tabel 2

• Een nieuw IBO dat op Prinsjesdag wordt aangekondigd zal uitzoeken welke aanvullende

maatregelen nodig zijn om de resterende opgave in te vullen Dit zal leiden tot besluitvorming
o a over de Klimaatfonds middelen in bet voorjaarvan 2023

• Naast de nationale doelstelling uit de nationale Klimaatwet beeft Nederland ook te maken met

de doelstelling uitde Effort Sharing Regulation ESR Binnen Europa is afgesproken boeveel

elk land moet reduceren binnen de zogenoemde ESR sectoren^ De ESR doelstelling is

vastgelegd in een cumulatief emissiebudget voor de periode 2021 2030 en in een

puntdoelstelling voor 2030

o Het buidige ESR doel bedraagt 36 reductie in 2030 t o v 2005 met een

emissiebudget van circa 903 Mton in de periode 2021 2030 PBL verwacbt dat bet

buidige doel wordt gebaald
o Het aangescberpte ESR doel uit FF55 bedraagt voor Nederland 48 reductie in 2030

t o v 2005 met een emissiebudget van circa 842 Mton in de periode 2021 2030 Dit

doel wordt nog niet gebaald PBL verwacbt een forse beleidsopgave in de

conceptresultaten nog niet precies berekend

• Opvallend Is de C02 uitstoot in de industriesector in de nieuwe raming KEV2022 komt de

C02 uitstoot in 2030 juist boger uit dan werd verwacbt in de oude raming KEV2021 terwiji
wel o a de verlaging van bet aantal dispensatierecbten van de C02 beffing is meegenomen let

op voorlopig cijfer veranderd mogelijk nog

• De voornaamste reden voor de stijging van de uitstoot is dat de uitstoot van raffinaderijen is

toegenomen in de raming door meer zwavelarme scbeepsbrandstoffen Daarnaast zijn een

aantal modelverbeteringen doorgevoerd en blijktereen onvoorziene en ongewenste

wisselwerking te bestaan tussen de C02 beffing Industrie de ETS prijs en de SDE als de

C02 beffing Industrie en ETS prijs dicbt bij elkaar komen te liggen zoals in de raming bet geval
is zie de aparte notitie over de C02 beffing

• In de nieuwe raming leidt bet verlagen van bet aantal dispensatierecbten zonder aanscberping
van bet tarief niet tot extra C02 reductie in tegenstelling tot de eerder ontvangen

tariefstud ie

• Onderstaande tabel toont de raming van de C02 emissies in 2030 per sector

Tabel 2 COz uitstoot in 2021 en nieuwe raming 2030

Realisatie 2021 Raining 2030 KEV 2022

nieuw

Sector

Industrie
Elektriciteit

Hobiliteit

Gebouwde

omgeving

53 2 Mton

32 7 Mton

42 Mton

7 13 Mton

30 5 Mton 28 Mton

24 5 Mton 18 Mton

Pagina 5 van 1

1557183 00019



Landbouw

J^ndgebruik
Voorlopige cijfers en alleen op basis van vastgesteld en voorgenomen

beleid

27 1 Mton 23 Mton

3 5 Mton 2 7 Mton
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Toelichting

KEY svstematiek

• Het PEL maakt ieder jaar in de Klimaat en Energieverkenning KEY een integrale analyse van

de ontwikkeling van de broeikasgasemissies in Nederland

• Beleid dat op 1 mei concreet genoeg is uitgewerkt wordt meegenomen in de doorrekeningen
als vastgesteld en voorgenomen beleid Yan het beleid dat niet concreet genoeg is uitgewerkt
het zogenoemde geagendeerde beleid zal PEL een grove inschatting van het reductie effect

maken

• De KEY wordt doorgaans op 1 november gepubliceerd Dit jaar worden voor het eerst de

conceptcijfers met Prinsjesdag gepubliceerd zodat de KEY beter aansluit op de

begrotingscyclus en de Raad van State de cijfers kan meewegen bij de advisering overde

klimaatnota die gelijktijdig met de KEY op 1 november wordt gepubliceerd Dit jaar zullen in

deze conceptcijfers alleen het vastgesteld en voorgenomen beleid zijn meegenomen Het CA

beleid is daarom grotendeels nog niet verwerkt in deze cijfers Met andere woorden de cijfers
zullen de reductie lager weergegeven dan die in werkelijkheid zal zijn

• Medio juli zijn de eerste conceptresultaten beschikbaar gekomen De komende weken worden

de berekeningen vender aangevuld dus de cijfers kunnen nog lets gaan schuiven

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Bijiage 2 3 Verdiepingsnotitie bpm bestelauto voorbereiding augustus klimaat

Aanleiding
• In het Coalitieakkoord is afgesproken om per 2024 de vrijstelling in de bpm voor besteiauto s

van ondernemers in drie stappen af te bouwen naar nul in 2026

• In de uitwerking is een aantai aandachtspunten voor de uitvoering naar boven gekomen
waardoor een andere vormgeving nodig is

• Daarnaast is de nieuwe naming van de budgettaire opbrengst cumulatief ca 660 min euro

iager dan is opgenomen in de Startnota Conform de begrotingsregels moetdeze dervingi
\Aforden gedekt

Kern

De volgende aiternatieve vormgeving van de bpm besteiauto maatregei wordt

voorgesteid

Grondslag COa uitstoot i p v catalogusprijs

Invoeringstermijn in lx per 2025 i p v in 3 stappen

Dekking verschii met naming Startnota dekken via verhoging tarief

motorrijtuigenbeiasting bestelauto ondernemers

De aiternatieve vormgeving is in samenspraak met ambtelijk lenW en EZK

opgesteld MIenW is echter niet akkoord met alle drie de punten We adviseren u stas

FB hierover contact op te nemen met MIenW

MIenW wil voor de grondslag en invoeringstermijn vasthouden aan de CA

afspraak catalogusprijs en afbouw in drie stappen De Belastingdienst
voorziet binnen deze vormgeving echter majeure problemen vanuitde

perspectieven hand having extra bezwaar en beroep en groot beslag op IV

portfolio De Uitvoeringstoets met de finale weging is in een afrondend

stadium De RDW acht het voorstel onuitvoerbaar

o

o

o

o

Om MIenW tegemoet te komen kan in plaats van CO2 00k voor

gewicht als grondslag worden gekozen In dat geval is echter wel een

expliciete vrijstelling voor EV nodig omdat anders de COj doelstelling
0 7 Mton niet wordt gehaald en MKE niet meer aan boord is

Daarnaast kan ervoor worden gekozen om de maatregei niet per

2025 maar per 2026 af te schaffen in lx Dit vergroot echter de

budgettaire problematiek naar cum ca 1 2 mid euro

o

Eenheid kabinetsbeleid
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Toelichting

Afspraak coalitieakkoord

In het Coalitieakkoord is afgesproken om per 2024 de vrijstelling in de bpm voor bestelauto s

van ondernemers in drie stappen af te bouwen naar nul in 2026 Vanaf 2026 geldt voor deze

voertuigen dan het reguliere bpm tarief \«aarbij de grondslag gebaseerd is op de netto

catalog usprijs
Voorts is in het Coalitieakkoord afgesproken dat de vrijstelling voor emissievrije bestelauto s

blijft bestaan nu geldt tot 2025 een generieke bpm vrijstelling voor alle emissievrije

voertuigen
De maatregel levert een belangrijke bijdrage aan de in het Coalitieakkoord opgenomen CO2

winst in de sector mobiliteit en kent een budgettaire opbrengst

Voorqestelde vormqevino

Bij de uitwerking van de maatregel is een aantal belangrijke aandachtspunten naar boven

gekomen waardoor keuzes moeten worden gemaakt die afw^ijken van het coalitieakkoord

Grondslag

• De Belastingdienst heeft aangegeven dat de netto catalogusprijs als grondslag voor de

bestelauto s van ondernemers zeer moeilijk handhaafbaar is In plaats van de netto

catalogusprijs moetdaarom een andere grondslag viforden gekozen Hierbij kan \Aforden

aangesloten bij de voertuiggegevens die de RDW registreert in het kentekenregister zoals de

C02 uitstoot of het voertuigge\wicht
• Als alternatief wordt als grondslag de C02 uitstoot geadviseerd Deze grondslag is goed

uitvoerbaar sluit aan op een van de doelstellingen van de bpm maatregel 0 7 Mton C02

reduceren in 2030 en komt overeen metde grondslag voor personenauto s

• Door de keuze voor de C02 grondslag en de snelle ingroei van emissievrije bestelauto s zal

de opbrengst uit de bpm en de brandstofaccijns wel teruglopen In het coalitieakkoord is

afgesproken dat deze grondslagerosie vanaf 2030 \Afordt opgevangen via betalen naar gebruik
Alternatief is om op termijn de bpm om te vormen naar een andere grondslag waarbij de

grondslagerosie door de elektrische auto s niet optreedt zoals voertuigge\Aficht

Invoeringsdatum en afbauwpad

• De Belastingdienst geeft aan dat stapsgewijze afbouw van de ondernemersvrijstelling forse

gevolgen met zich brengt vanuit de perspectieven handhaving extra bezwaar en beroep en

groot beslag op IV portfolio Deze moet voor de jaren 2024 en 2025 een nieuwe en tijdelijke

aangifteprocesstroom inrichten voor de ondernemers Voorde RDW leidt dit tot meer

individuele keuringen waarvoor geen capaciteit beschikbaar is Een stapsgewfijze afbouwf is

hierdoor niet uitvoerbaar

• Het voorstel is om de ondernemersvrijstelling in 1 keer af te schaffen per 1 januari 2025 Dit is

het middelste jaar van de oorspronkelijke invoeringstermijn 2024 2026

Budgettaire opbrengst

• De budgettaire opbrengst bestaat uit twee componenten die tegen elkaar in werken en elkaar

versterken

o Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling levert in beginsel geld op omdat

ondernemers voortaan bpm moeten betalen bij de aanschaf van een nieuwe

bestelauto

o Tegelijkertijd blijven emissievrije bestelauto s vrijgesteld via een nultarief door de

C02 grondslag waardoor de aanschaf van emissievrije bestelauto s wordt

gestimuleerd Dit doet de opbrengst van de maatregel weer deels teniet Dit negatieve

budgettaire effect wordt versterkt door de grondslagerosie in andere autobelastingen
zoals de brandstofaccijns

Pagina 9 van 1

1557183 00019



• Door de combinatie van bovenstaande twee maatregelen wordt de aanschaf van een

emissievrije bestelauto financieel tons aantrekkelijker het aandeel in de nieuwverkoop stijgt

naar ca 87 CO2 grondslag in 1 keen afschaffen in 2030 basispad KEV2021 33 De

extra C02 reductie bedraagt in 2030 circa 0 7 Mton conform de doelstelling die in het

Coalitieakkoord is gesteld
• Conform de gebruikelijke systematiek is eenmalig een nieuwe raming gemaakt van de

budgettaire opbrengst Dit is weergegeven in tabel 3

• Ten opzichte van de raming in de startnota is de budgettaire opbrengst cumulatief over de

periode 2024 2030 in prijzen 2021 circa € 660 miljoen lager bij grondslag CO2 en in 1 keer

afschaffen Dit komt doordat er in de nieuwe raming meer emissievrije bestelauto s in het

wagenpark groeien dan eerder geraamd in het Coalitieakkoord en door lagere bpm

opbrengsten bij fossiele bestelauto s van ondernemers doordat beter rekening gehouden wordt

met lagere bpm bij parallelimport Daarnaast wordt beter rekening gehouden met anticipatie
en gedragseffecten

• Uitstel van de maatregel naar 2026 vergroot de budgettaire problematiek naar cumulatief ca

€ 1 2 miljard

Tabel 3 Budgettaire opbrengst bpm bestelauto prijzen 2021 in min C

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 cum

Raming startnota

Nieuwe raming
C02 2025

Verschil

217 351 467 405 333 248 141 2162

2 441 353 295 214 133 60 1498

215 90 114 110 119 115 81 664

Nieuwe raming
C02 2026

Verschil

1 3 282 269 211 130 58 946

218 354 185 136 122 118 83 1216

Dekkinasmaatreaelen

• Voor de dekking geldt een tweetal uitgangspunten

o Dekking vindt in beginsel zo dicht mogelijk bij het beleidsterrein van de derving plaats

in dit geval de bestelauto s van ondernemers

o Dekking moet zowel zien op de kabinetsperiode t m 2025 als structureel

• Samen met EZK en lenW zijn diverse dekkingsopties binnen het terrein van de bestelauto in

kaart gebracht Randvoorwaarde is dat de dekkingsopties goed uitvoerbaar zijn voor de

Belastingdienst
o Structuuraanpassingen binnen de motorrijtuigenbelasting zoals het introduceren van

een brandstoftoeslag voor bestelauto ondernemers vallen hierdoor af de komende

jaren is hier geen ruimte vooromdat modernisering van de uitvoeringssysteem de

grootste prioriteit heeft huidige systemen lopen op de laatste benen In de

Kamerbrief van 23 mei 2022 is tevens aangegeven dat de adviezen van het

Adviescollege ICT toetsing totde urgente vervanging van de MRB systemen door de

Belastingdienst zijn opgepakt^
o Daarnaast valt 00k dekking via de bpm af een bpm verhoging geeft een grotere

prikkel om over te stappen op een elektrische auto waardoor de maatregel per saldo

geen geld opievert
• We adviseren om als dekking de tarieven in de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto s

ondernemers te verhogen
o Een bestelauto ondernemer betaalt een verlaagd basistarief hiervoor geldt een aparte

tabel en een fijnstoftoeslag en betaalt geen brandstoftoeslag en geen opcenten

Voorstel Is om dit verlaagd tarief voor bestelauto s van ondernemers te verhogen om

de budgettaire derving te dekken Het tarief voor ondernemers wordt hierdoor meer

gelijkgetrokken met het tarief voor particulieren

Kamerstuk31065 nr 1022
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Ook voor elekthsche bestelauto s wordt het verlaagd tahef verhoogd er wordt bij de

verhoging dus geen correctie lagere verhoging toegepast omdat elektrische

bestelauto s zwaarder zijn omdat dit voor de belastingdienst een structuuraanpassing
zou betekenen

Deze stap komt ook tegemoet aan de bevindingen uit de evaluatie regelingen

autobelastingen waarbij in het toetsingskader is bevonden dat het belang van

financiele interventie t a v de bestelauto ondernemer niet is aangetoond
Ter indicatie is in een voorbeeld berekend wat dit gemiddeld betekent voor de lasten

per bestelauto per jaar per maand in het middensegment
■ Voor een fossiele bestelauto ca € 125 € 10

■ Voor een elektrische bestelauto ca € 134 €11

Impact op klimaatprikkels
■ De grondslag van de motorrijtuigenbelasting bezit is relatief inelastisch

\waardoor deze dekkingsoptie vrijiAfel geen invioed heeftop de C02 reductie

van de bpm maatregel
■ Emissievrije bestelauto s zijn relatief z\Afaarder meergewicht van circa 300 kg

\waardoor een generieke tariefverhoging voor bestelauto s ondernemens in

absolute euro s wfel tot een grotere lastenstijging leidt voor deze groep auto s

■ Ook met de verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting blijft de total

cost of ownership van een elektrische auto gunstiger dan een dieselauto

■ We veriAfachten daarom niet dat deze dekkingsoptie grote gevolgen heeft voor

de ingroei van elektrische bestelauto s in het vi agenpark voor de tv eedehands

markt

O

O

o

o

Krachtenveld en positie MIenW en MKE

• Ambtelijk lenW en EZK steunen de voorgestelde vormgeving
O [ Eenheid kabinetsbeleid

] De voorgestelde vormgeving en de daarbij behorende

keuzes zijn echter gemaakt omdat de CA vormgeving bij de Belastingdienst leidt tot

majeure problemen vanuit de perspectieven handhaving extra bezwaar en beroep
en groot beslag op IV portfolio De RDW acht het voorstel onuitvoerbaar Daarnaast

Eenheid kabinetsbeleid

Is Eenheid kabinetsbeleid

[ Eenheid kabinetsbeleid Deze opgave voIgt echter uit de begrotingsregels van

het kabinet

o We hebben op dit moment nog geen informatie over de positie van MKE

Naar verwachting kan de maatregel op steun rekenen van groene maatschappelijke

organisaties en onder andere de ANWB

Daar tegenover staat een actieve lobby van ondernemersorganisaties onder aanvoering van

VNO NCW en MKB Nederland en de RAI die fel tegenstander van deze maatregel zijn
Eind mei publiceerden deze partijen een artikel met de kop Excessieve heffing op nieuwe

bestelauto hindert verduurzaming De organisaties waarschuwen voor een onredelijke

lastenverziAfaring voor ondernemers en stellen dat ondernemens voor hun werk afhankelijk zijn
van bestelauto s terwijl emissievrije bestelauto s nog geen goed alternatief vormen

Als alternatief voor de bpm maatregel stelt de sector o a VNO RAI VNA BOVAG MKB NL

Transport en Logistiek NL en Evofenedex het volgende voor

o Verlengen aanschafsubsidies voor elektrische bestelauto s SEBA na 2025 te verlengen
tot en met 2027 en te verhogen met in totaal € 517 miljoen van € 172 miljoen naar

€ 689 miljoen
o Verhogen van de dieselaccijns voor alle voertuigen die op diesel rijden met 7x 1 cent

vanaf 2024

o Verhogen van het verlaagd tarief in de motorrijtuigenbelasting mrb voor bestelauto s

van ondernemers uitgezonderd elektrisch

Dit voorstel wordt door de sector breed gedragen en levert de volgende effecten op

o In 2030 is er 0 6 Mton C02 reductie Cumulatief is er 2 2 Mton C02 reductie in 2022

2030

o Budgettaire opbrengst bedraagt cumulatief ca € 1 6 miljard in 2021 2030 De branche

rekent het extra budget voor de SEBA budgettair niet mee en komt daarmee op een

opbrengst van cumulatief ca €2 2 miljard wat gelijk zou zijn aan de ingeboekte
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cumulatieve opbrengst van de CA maatregel maar die redenering is niet conform de

begrotingsregeis
• Op vrijdag 17 juni jl zijn door het Kamerlid Stoffer SGP kritische schriftelijke Kamervragen

gesteld over het voornemen van het kabinet om de vrijstelling in de bpm voor bestelauto s

ondernemers af te schaffen De antwoorden op deze vragen moeten nog naar de Tweede

Kamer worden gestuurd

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Bijiage 2 3 1 Kosten en handelingsperspectief bestelauto s ondernemers

Kern

• In het basispad stijgt naar verwachting zowel de Total Costs of Ownership TCO als de

aanschafprijs van een nieuwe dieselbestelauto richting 2030 o a door toenemende emissie

eisen en hogere brandstofkosten Tegelijkertijd daalt in het basispad naar verwachting de TCO

en aanschafprijs van een nieuwe elektrische bestelauto richting 2030 door o a dalende

accuprijzen en de verwachte ontwikkelingen van de energieprijzen stand KEV2021

• Het afschaffen van de bpm vrijsteiiing voor besteiauto ondernemers in 1 keer in combinatie

met de C02 grondslag zorgt ervoor dat de aanschafprijs van een nieuwe dieseibesteiauto

vanaf 2025 hoger ligt dan die van een nieuwe elektrische bestelauto Daarnaast ligt vanaf 2025
eveneens de TCO van een nieuwe diesel bestelauto hoger dan die van een nieuwe elektrische

bestelauto

• De bpm maatregel vormt hiermee een forse financiele prikkel voor een ondernemer om geen

nieuwe dieselbestelauto maar een nieuwe elektrische bestelauto te kopen
• In hoeverre de bpm maatregel leidt tot een lastenstijging voor ondernemer hangt af van de

individuele situatie en keuze

• Indien een ondernemer vanaf 2025 kiest voor een nieuwe elektrische bestelauto dan kan die

lastenstijging deels worden ontlopen Voor een nieuwe elektrische bestelauto hoeft immers dan

nog steeds geen bpm te worden betaald In aanschaf en gebruik is een elektrische bestelauto

echter de eerste jaren nog duurder dan een dieselbestelauto zonder bpm
o Tot 2029 zijn de totale kosten TCO van een nieuwe elektrische bestelauto hoger

dan de totale kosten van een nieuwe dieselbestelauto wanneerde bpm maatregel

nietgenomen zou zijn

Toelichting

Ontwikkeling kale aanschafprijs met en zonder bom subsidie

• Onderstaande figuur laat de ontwikkeling van de aanschafprijs van een elektrische bestelauto

en een dieselbestelauto van een ondernemer zien

• De doorgetrokken lijnen laten de aanschafprijs inclusief bpm en aanschafsubsidie zien De

stippellijnen laten de ontwikkeling van de aanschafprijs zonder bpm subsidies zien

• Het huidige beleid en de voorgenomen maatregelen voorde bpm op bestelauto s van

ondernemers zijn
o Een elektrische bestelauto ontvangtt m 2025 aanschafsubsidie SEBA en

o Een elektrische bestelauto betaalt geen bpm tot 2025 omdat ondernemers zijn

vrijgesteld en vanaf 2025 vanwege de C02 grondslag dit komt overeen met de

doorgetrokken groene lijn
o Een dieselbestelauto betaalt tot 2025 geen bpm omdat ondernemers zijn vrijgesteld

Vanaf 2025 vervalt de vrijstelling engeldtde C02 grondslag dit komt overeen met de

doorgetrokken oranje lijn

• Ontwikkeling kale aanschafprijs zonder overheidsbeleid zonder bpm aanschafsubsidie

o Richting 2030 2040 daalt de kale aanschafprijs van een elektrische bestelauto Dit

komt onder andere doorde prijsstrategie van fabrikanten en een snel dalende kostprijs
van accupakketten

o De kale aanschafprijs van een dieselbestelauto stijgt juist richting 2040 Dit komt

onder andere doordat het duurder wordt om een dieselbestelauto te produceren
vanwege de toenemende emissie eisen

o Het omsiagpunt wordt naar verwachting rond 2035 bereikt vanaf dan ligt de kale

aanschafprijs zonder bpm en aanschafsubsidie van een dieselbestelauto hoger dan

die van een elektrische bestelauto

• Ontwikkeling aanschafprijs met overheidsbeleid met bpm aanschafsubsidie

o De aanschafsubsidie zorgt t m 2025 voor een lets lagere aanschafprijs van een

elektrische bestelauto

o Vanaf 2025 moet voor nieuwe dieselbestelauto s bpm worden betaald C02 grondslag
Hierdoor wordt een dieselbestelauto meteen vanaf 2025 duurder in aanschaf dan een

elektrische bestelauto

o De elektrische bestelauto is in 2025 in aanschaf echter wel nog fors gemiddeldl ca

13 000 euro duurder dan een nieuwe dieselbestelauto Richting 2030 neemt de

meerprijs af
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Ontwfikkelina total costs of ownership nieuwe bestelauto

• Voor een goed inzicht in de gevolgen van de lasten voor de ondernemer moet niet alleen

lAforden gekeken naar het verschil in aanschafprijs maar ook naar de Total Costs of Ownership
TCO

• De TCO zijn in feite alle kosten die een ondernemer maakt om een bestelauto te bezitten en te

gebruiken De volgende kosten zijn meegenomen afschrijvingskosten aanschafprijs
met zonder bpm aanschafsubsidie brandstof energiekosten motorrijtuigenbelasting
onderhoudskosten verzekering en indien van toepassing milieu investeringsaftrek

• In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de TCO voor een nieuwe dieselbestelauto en

nieuwe elektrische bestelauto weergegeven De TCO is berekend als een gemiddeld bedrag per

jaar met als aanname dat de bestelauto nieuw is gekocht en 6 wordt gebruikt
• De doorgetrokken lijnen laten de TCO ontwikkeling inclusief bpm en aanschafsubsidie zien De

stippellijnen laten de ontwikkeling van de TCO zonder bpm subsidies zien

Ontwikkeling TCO in beleidsarm scenario zonder bpm aanschafsubsidie

o Tot 2029 is de TCO van een nieuwe elektrische bestelauto minder gunstig dan van een

nieuwe dieselbestelauto Dit komt met name door het grote verschil in aanschafprijs
waardoor de afschrijvingskosten van een nieuwe elektrische bestelauto veel hoger zijn
Daar staat tegenover dat de onderhouds en energlekosten van een elektrische

bestelauto veel lager zijn Per saldo is het verschil in TCO daarom veel kleiner dan bij
de aanschafprijs

o In het beleidsarm scenario neemt de TCO van een nieuwe dieselbestelauto toe en van

een elektrische bestelauto neemt de TCO af

o De TCO van een nieuwe dieselbestelauto in 2026 bedraagt circa 10 700 euro per jaar
Vanaf 2029 ligt de TCO van een nieuwe elektrische bestelauto lager dan van een

nieuwe dieselbestelauto maar tot 2035 nog wel hoger dan de TCO van een nieuwe

dieselbestelauto in 2022

Ontwikkeling TCO in beleidsrijk scenario met bpm aanschafsubsidie

o De ontwikkeling van de TCO wordt op een aantal manieren beinvloed

■ De TCO van een nieuwe dieselbestelauto gaat fors omhoog vanaf 2025 t o v

beleidsarm scenario omdat vanaf 2025 de afschrijvingskosten toenemen door

het afschaffen van de bpm vrijstelling voor ondernemers
■ De TCO van een nieuwe dieselbestelauto ligt tot 2025 lager dan de TCO van

een elektrische bestelauto Dat verschil is groot zonder aanschafsubsidie voor

een elektrische bestelauto met aanschafsubsidie ligt de TCO van een

dieselbestelauto ook nog lets lager tot 2025

■ Vanaf 2025 ligt de TCO van zowel diesel als elektrische bestelauto s iets hoger
door de verhoging van de mrb voor bestelauto ondernemers

dekkingsmaatregel
o Per saldo ligt vanaf 2025 de TCO van een nieuwe dieselbestelauto fors hoger dan van

een nieuwe elektrische bestelauto
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In 2026 ligt de TCO van een nieuwe elekthsche bestelauto op circa 11 500 euro per

iaar waar dat tnomenteel f2022 bii een nieuwe dieselbestelauto nog circa 10 100

istelauto
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Bijiage 2 4 Verdiepingsnotitie C02 heffing Industrie voorbereiding augustus klimaat

Aanleiding
• In het CA is afgesproken om de C02 heffing aan te scherpen zodat 4 Mton extra reductie

wordt bewerkstelligd
• In het BWO van 5 april jl is afgesproken om in het Belastingplan van dit jaar het aantal

dispensatierechten van de C02 heffing te verlagen in 2030 zodat het in lijn wordt gebracht
met het aangescherpte doel uit het CA

• Er is tevens afgesproken om het tarief van de C02 heffing 125 euro ton CO2 in 2030 nog niet

aan te scherpen in het BP2023 maar eerst een nieuwe tariefstudie in 2025 af te wachten

• Bij het huidige tarief ging het PBL in haar tariefstudie van juni jl nog uit van een CO2 reductie

van 1 6 Mton tot 3 8 Mton In de nieuwe KEV2022 die in het najaar wordt gepubliceerd

conceptresultaten met Prinsjesdag lijkt het reductie effect van een verlaging van het aantal

dispensatierechten volledig verdampt Deze conceptcijfers zullen op Prinsjesdag worden

gepubliceerd De volledige KEV verschijnt pas op 1 november

Kern en advies

• U kunt op vier manieren omgaan met deze nieuwe informatie uit de KEV2022

o Optie 1 Vasthouden aan oorspronkelijk plan In BP23 aanscherping dispensatierechten

en in 2025 nieuwe tariefstudie

o Optie 2 Aanscherping C02 heffing volledig uitstellen naar BP2024 deze optie raden

we af

o Optie 3 In BP2023 alleen het aantal dispensatierechten aanscherpen maar

aankondigen dat het tarief al met het BP2024 wordt verhoogd in plaats van in 2025

o Optie 4 In BP2023 het aantal dispensatierechten verlagen EN het tarief verhogen op

basis van de tariefstudie van juni 2022

• Indien in augustus geen extra klimaatmaatregelen worden genomen ter compensatie voor de

kolencentrales en besluitvorming hierover wordt doorgeschoven naar het voorjaar conform

oorspronkelijke afspraak is ons advies om te kiezen voor optie 3 dit is de meest veilige
keuze en zorgt voor een versnelling terwiji tegelijkertijd er tijd is om een nieuwe tariefstudie

te doen

• Indien de politieke wens is om in augustus wel extra klimaatmaatregelen te nemen ter

compensatie voor de kolencentrales is ons advies om optie 4 te overwegen

Toelichting

Meest recente inzichten op basis van de KEV2022 imoactanalvse Trinomics en speelveldtoets

• In het voorjaar was ervoor gekozen om in het BP2023 alleen het aantal dispensatierechten te

verlagen omdat

o Op deze manier in 2025 in 1 keereen nieuw tarief kan worden vastgesteld waarbij PBL

in de tariefstudie de beschikbare subsidies beter kan meenemen Deze subsidies waren

dit voorjaar nog niet voldoende uitgewerkt om te kunnen meenemen in de tariefstudie

die het PBL dit voorjaar heeft gedaan
o Uit een analyse van PBL dit voorjaar bleek dat alleen het verlagen van het aantal

dispensatierechten al leidt tot een extra C02 reductie van 1 6 Mton tot 3 8 Mton Dit is

wel omgeven met onzekerheden zo kan bijvoorbeeld het doorvoeren van de

aangekondigde aanscherping van EU klimaatbeleid Fit for 55 meewind creeren voor

het behalen van extra reductie in de industrie

• In de eerste resultaten van de KEV2022 lijkt het reductie effect van een verlaging van het

aantal dispensatierechten volledig verdampt
• PBL geeft aan dat dit naar verwachting twee redenen heeft

o Recent is het aanwijzingsbesluit aangepast waardoor CCS bij WKK nu niet meer in

aanmerking voor SDE subsidie onder het plafond van 3 Mton voor de

elektriciteitssector dat bovendien buiten het 550 min kasuitgavenplafond valt Dit

reductiepotentieel was in de tariefstudie nog goed voor maximaal 1 8 Mton

o In de KEV is gerekend met een duidelijk hogere ETS prijs dan bij de tariefstudie Meer

verduurzamingsmaatregelen komen hierdoor naar verwachting in de sour spot
■ Of een verduurzamingsproject rendabel is hangt enerzijds af van de kosten

om CO2 uit te stoten bepaald door de ETS prijs en de nationals C02 heffing
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Industrie en anderzijds van de kosten van het project zelf met aftrek van evt

SDE subsidie

■ De hoogte van de SDE subsidie is gebaseerd op een inschatting van de

kosten om te verduurzamen Deze ingeschatte kosten leiden tot een

inschatting van de onrendabei top Hoe hoger de ETS prijs en energieprijzen
hoe lager de onrendabele top dus hoe iager de subsidie

■ De inschatting van de kosten is in de SDE soms te laag en soms te hoog
voor een individueel bedrijf Dit komt omdat de kosten per bedrijf en specifieke
casus varieren het is bijvoorbeeld niet voor ieder bedrijf even duur om CO2 af

te vangen voor het vaststeiien van de SDE subsidie wordt daarom gewerkt
met een inschatting van de gemiddelde kosten per C02 reductietechniek Voor

bedrijven waarvoorde kosten hoger zijn dan de inschatting van de kosten is

de werkelijke onrendabeie top groter dan de ingeschatte onrendabele top De

SDE is dan niet toereikend De C02 heffing die geen onderdeel uitmaakt

van de onrendabeie top berekening kan dit soort bedrijven over de streep

trekken toch te verduurzamen

■ Door de stijgende ETS prijs neemt het te betalen tarief van de C02 heffing af

de nationaie C02 heffing is nameiijk vormgegeven als een minimumprijs het

nationaie tarief is het verschil tussen de vastgestelde heffingshoogte en de ETS

prijs Bij een stijgende ETS prijs worden daardoor steeds minder investeringen

gedaan die door de heffing rendabel wrerden de investeringen waarbij de

kosten hoger zijn dan de doorde overheid ingeschatte kosten Hierdoor zijn in

toenemende mate projecten juist niet meer rendabei bij een hogere ETS prijs
Indien de ETS prijs verder stijgt zal dit probieem wreer verdwijnen maar voor

het 2030 doel is dit niet de verwachting
■ Dit probieem kan virorden opgelost door het tarief van de C02 heffing te

verhogen Daarnaast kan gekeken naarandere maatregeien om een extra

zetje te geven zoals mogeiijk maatwerk ter ondersteuning van bedrijven
■ Verderop wordt deze zogenoemde sour spot nader uitgelegd

Opties voor het Belastingplan 2023

• Op basis van de nieuwe inzichten adviseren we om nog een keer stii te staan bij het besluit om

in het BP2023 aiieen het aantal dispensatierechten te verlagen en pas in 2025 de tarieven te

herijken
o Er zal dit najaar druk ontstaan voor aanvullende maatregeien want de 55

emissiereductie lijkt uit zicht

o Aiieen een verlaging van het aantai dispensatierechten lijkt geen C02 reductie op te

ieveren

o Een verhoging van het tarief van de C02 heffing is nodig om zowel het probieem van

de sour spot op te lossen als om de in het CA afgesproken extra C02 reductie van 4

Mton te realiseren

• Grofweg zijn er de voigende opties
o Opt e 1 Vasthouden aan oorspronkeiijk plan In BP23 aanscherping dispensatierechten

en in 2025 nieuwe tariefstudie

■ Voordeel Conform het eerdere poiitieke besluit en voorkomt overhaaste

besluitvorming
■ Nadeel Geeft geen gevolg aan de nieuwe informatie dat de aanscherping van

de C02 heffing bij het huidige tarief niet tot extra reductie ieidt Dit is poiitiek
kwetsbaar

o Optie 2 veriaging dispensatierechten uitstellen naar BP2024 en tegelijkertijd herijking
tarieven versnellen naar BP2024

■ Voordeel lost de kwetsbaarheid op van het aiieen verlagen van het aantal

dispensatierechten in het BP2023 Geeft bovendien voidoende tijd om de

exacte vormgeving voor te bereiden

■ Nadeel hoe eerderde aanscherping van de C02 heffing in wetgeving wordt

omgezet hoe eerder en beter bedrijven hier rekening mee kunnen houden in

de investeringsbesiissingen Anders is er het risico dat uitstel Ieidt tot afstei

Tot slot is in de fiscale beleidsagenda al aangekondigd dat de aanscherping van
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de C02 heffing zal worden opgenomen in het BP2023 uitstel naar2024 zal

gevoelig liggen zekergezien realisatie van de klimaatdoelen nog ver ligt
o Optie 3 In BP2023 alleen het aantal dispensatierechten aanscherpen maar

aankondigen dat het tarief al met het BP2024 wordt verhoogd in plaats van in 2025

■ Voordeei Het vervroegen van de herijking van de tarieven naar2024 haalt

mogelijkde politieke drukvan de ketei en biedt meer tijd voor ambtelijke en

politieke afstemming Het is daarnaast mogelijk om een nieuwe tariefstudie te

doen iwat meer guidance biedt Daarnaast staat voor 2024 ook een herijking
van de tarieven van de minimumprijzen gepiand geiijktijdig zou het tarief van

de C02 heffing Industrie kunnen worden aangepast
■ Nadeel Alleen het verlagen van het dispensatierechten leidt nog niet tot extra

emissiereductie naar verwachting is in 2024 alsnog een verhoging nodig om

de reductiedoelsteiling binnen bereik te brengen
o Optie 4 In BP2023 het aantal dispensatierechten verlagen EN het tarief verhogen

■ Voordeei Door meteen te reageren op de nieuwe informatie toont het kabinet

meer dan bij de andere opties het commitment aan de klimaatdoelen Naar

verwachting is een combinatie van het verlagen van het aantal

dispensatierechten en een verhoging van het tarief effectief beleid om extra

reductie in de industriesector te realiseren Het is complementair aan ander

Industrie beleid zoals de SDE en lost de sour spot grotendeels op
■ Nadeel het prijspad moet worden gebaseerd op de tariefstudie van PBL uit dit

voorjaar verhoging van 125 naar 175 euro ton in 2030 terwiji hierin de

laatste analyses uit de KEV niet in zijn verwerkt Dit leidt dus tot een beperkt
onderbouwde beleidskeuze Daar staat tegenover dat een nieuwe tariefstudie

naar verwachting niet tot veel andere inzichten gaat leiden het is duidelijk dat

het tarief hoe dan ook fors omhoog moet en de praktijk blijkt vaak weerbarstig
en lastig te vangen in modelstudies De ervaring leert bovendien dat PBL bij

analyses rondom de C02 heffing terughoudend is met het geven van

puntschattingen voor het benodigd tarief Naar verwachting zal een tarief van

175 euro ton in 2030 daarom ook bij een vervoigstudie binnen de range liggen
die PBL nodig acht om het opgehoogde reductiedoel voor de Industrie te

kunnen behalen

■ Een tweede nadeel is dat er weinig tijd is voor ambtelijke en politieke

afstemming om tot een nieuwe prijspad te komen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Bijiage 2 4 1 sour spot wisselwerking SDE ETS en C02 heffing Industrie

De sour spot wisselwerkina tussen SDE C02 heffina Industrie en het ETS

Intuitief was tot nu toe de veronderstelling ook van PBL dat een hogere ETS prijs leidttot

meer verduurzaming
Uit een nadere analyse van PBL blijkt dit toch ingewikkelder te liggen door een

zogenoemde sour spot waarbinnen bepaalde verduurzaming niet meer rendabel is

Dit komt doordat het verschil in door de overheid ingeschatte kosten en de door het bedrijf

ingeschatte kosten

De SDE wordt gebaseerd op een inschatting van de kosten door de overheid Deze

verschillen van de kosten die een bedrijf daadwerkelijk maakt ten voordeei en nadeel

Hierdoor komt de subsidie niet 1 op l overeen met de onrendabele kosten voor het bedrijf
De C02 heffing helpt om dit verschii te overbruggen waar de kosten hoger zijn dan de

ingeschatte kosten Dit komt doordat de C02 heffing niet wordt meegenomen bij de

berekening van de onrendabele kosten in de SDE De sour spot ontstaat omdat zowei

de C02 heffing ais de SDE afhankeiijk zijn van de ETS prijs

Overigens zit dit al wel in de modeilen van PBL verwerkt PBL moet nog nader onderzoek

doen om een inschatting te kunnen geven van het aantal projecten dat wordt geraakt en

het effect van de sour spot op de tegenvallende C02 reductie

«

♦

Planbureau voorde leefomgeving

Nelta kosten per ton emissiereductie i r t C02 prijs EUNetto kosten per ton emissiereductie i r t C02 prijs EU ETS

ETS

SO

o

20 90 icv leoJQ

40 m 100 ] u 143 UD

SO

•u

•tfO

•MB

KHt cocnbudtnnCCS wi«rit SAUig cosc ciiifntuvIkxitlC^ wiunt EiAcf

pas eanbusun cc^wuni SA hoo«

Een project is rendabei ais de netto kosten negatief zijn dus het goedkoper is om het

project te doen dan de C02 prijs te betalen

De C02 prijs wordt bepaald doorde CO^ heffing Dit is een nationaie kop op de ETS prijs
De beiasting die betaald moet worden is het verschii tussen het nationaie heffingstarief

opiopend naar 125 euro ton in 2030 en de ETS prijs Het is dus in feite een CO2

minimumprijs
De prijs van verduurzaming wordt bepaald door het verschii tussen de daadwerkelijke
kosten en de SDE subsidie De SDE is een vergoeding voorde onrendabeie top Per

categorie wordt in de SDE een basisbedrag bepaalt Dit basisbedrag wordt verminderd met

de ETS prijs maar niet met de C02 heffing
Ais de ETS prijs stijgt in de richting van de C02 heffing

o Blijft de kost van niet verduurzamen hetzelfde

o en neemt de prijs van verduurzaming toe

o de prikkel om te verduurzamen neemt dus af Ais de daadwerkeiijke kost om te

reduceren boven het basisbedrag in de SDE ligt wordt verduurzamen bij een

stijgende ETS prijs vanaf een bepaald punt onrendabel zie grijze lijn figuur Pas

ais de ETS prijs hoger wordt ais de daadwerkeiijke kost wordt het weer rendabel

Hiertussen ligt de sour spot

«

Een rekenvootteeld

Stel

• ETS prijs voor een ton C02 100
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• C02 heffing 125

• Basisbedrag in de SDE dat je kan krijgen per ton vermeden C02 130

• Subsidie in SDE per ton basisbedrag ETS 130 100 30

• Daadwerkelijke kost bedrijf om een ton te reduceren 140

In dit fictieve voorbeeld is het bedrijf per ton CO2 125 euro kwijt Het reduceren van de uitstoot

kost 110 euro per ton Reductie is dus rendabei en ievert 15 euro op per ton vermeden CO2 Stei

nu dat de ETS prijs opioopt tot 120 De subsidie in de SDE is dan nog maar 10 Het reduceren van

een ton C02 kost dan 130 euro Reductie is dus niet rendabei en kost 5 euro per ton

In hoeverre is dit een probieem

• Het is onduidelijk op weike schaal dit fenomeen een rol speeit dat \wii PBL nog uitzoeken

Wei denken ze dat het mede verklaart waarom bij de hoge ETS prijzen in de KEV de

aanscherping van het heffingsdoel nauweiijks een aanvullend effect heeft Aangezien in de

KEVzovwel de ETS prijs als het heffingstarief stijgen richting 2030 kan een optie voor

meerdere jaren gevangen zitten in de sour spot
• Dit effect zal vooral spelen bij SDE categorieen waar het basisbedrag dicht bij of boven de

heffing iigt en waarbij er een grote variatie is van de daadw^erkelijke kosten rond het

basisbedrag Dit speeit vaak bij verduurzaming die binnen bestaande fabrieken moet

\worden ingepast PBL en TNO geven bijvoorbeeld aan dat de spreiding in de kostprijs van

\«armtepompen heel groot is

Mogeliike oplossingen via nationaal beieid

De voornaamste opiossing is om het tarief in de C02 heffing Industrie te verhogen
o Door een hogere nationaie C02 prijs krijgen 00k projecten die vwat duurder zijn dan

het basisbedrag aisnog het zetje
o In de tariefstudie heeft PBL aangegeven dat het tarief dat nodig zal zijn om het

aangescherpte heffingsdoel te realiseren waarschijnlijk rond de 175 euro ton in

2030 zal liggen uitgaande van het huidige ondersteuningskader
o De tariefstijging van de C02 heffing 50 euro is ongeveer gelijk aan de stijging van

de ETS prijs dus hiermee houd je de prikkel en het concurrentienadeel tov andere

EU landen gelijk
Tweede mogeiijkheid is om het basisbedrag in de SDE te verhogen Dit kent echter

twee belangrijke nadeien 1 bij aankondiging zuilen alie aangemeide projecten zich

terugtrekken want in de voigende ronde krijgen ze meer subsidie en 2 structureel

grotere kans op oversubsidiering want er zuilen 00k projecten zijn die dit niet nodig
hebben

Derde opiossing is om te onderzoeken of de basisbedragen in de SDE nog kunnen

worden verfijnd zodat het basisbedrag beter kan worden afgestemd op specifieke
projecten Dit lijkt echter weinig kansrijk aangezien fabrieken zeer heterogeen zijn en de

inpassingskosten dus 00k

Tot siot kan worden bezien of bedrijven op een andere manier een extra zetje gegeven kan

worden bijv via extra maatwerk
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Bijiage 2 5 Informatienotitie mogelijkheid afschaffen vrijstelling kolenbelasting voor
elektricite itsopwekking

Aanleiding
Vanuit het oogpunt van dekking is door het coalitieoverleg gevraagd naar de mogelijkheid om de

vrijstelling in de kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking te schrappen dit kan worden

beschouwd als invulling van een windfall tax

Kern

Het afschaffen van de vrijstelling in de kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking is

uitvoerbaar per 1 januari 2023 Indien de kolencentrales in 2023 op het niveau van 2019

draaien bedraagtde opbrengst circa 85 min euro Dit is een eerste inschatting doorde

huidige situatie in de energiemarkt valt de opbrengst mogelijk hoger uit

Procesbelang van de staat

Vanwege de leveringszekerheid wordt nu bewust beleid gevoerd om de kolencentrales

maximaal te laten draaien Het introduceren van de kolenbelasting voor de kolencentrales

leidtjuist tot een prikkel om minder te produceren Ditbeperktde mogelijkheid om het tarief

fons te verhogen om een hoge budgettaire opbrengst te realiseren

Toelichting

Algemeen
• Nederland kent een belasting op kolen Het tarief bedraagt in 2020 €15 49 per 1 000 kg Kolen

die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit zijn daar echter van vrijgesteld
• De vrijstelling in de kolenbelasting voor opwekking van elektriciteit was in het kader van het

Begrotingsakkoord 2013 eerder afgeschaft maar is in 2016 als onderdeel van het

Energieakkoord weer ingesteld in ruil voor het sluiten van vijf kolencentrales uit de jaren 80

• De budgettaire opbrengst van het afschaffen van deze vrijstelling is sterk afhankelijk van het

aantal draaiuren van de kolencentrales en het daaraan gerelateerde kolengebruik Indien de

kolencentrales in 2023 op het niveau van 2019 draaien dan bedraagt de opbrengst circa 85

min euro Dit is een eerste inschatting door de huidige situatie in de energiemarkt valt de

opbrengst mogelijk hoger uit Dit moet nader bekeken worden

• Het afschaffen van de vrijstelling in de kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking is

vermoedelijk per 1 januari 2023 uitvoerbaar maar vergt nader onderzoek

Juridische kanttekeninaen

• Bij het afschaffen van de vrijstelling in de kolenbelasting voor elektriciteitsopwekking gelden
drie belangrijke kanttekeningen
1 Relatie met Richtlijn Energiebelastingen

o Het gebruik van de kolenbelasting als solidariteitsheffing is juridisch niet

toegestaan op basis van de Richtlijn energiebelastingen Die richtlijn staat alleen

toeom vanuit milieubeleidsoverwegingen brandstof voor elektriciteitsopwekking te

belasten

o Dit argument is bij de vorige afschaffing van de vrijstelling in de kolenbelasting

gebruikt Door vrijwel alle elektriciteits opwekkers is hier flink tegen geprocedeerd
tot de HR aan toe maar uiteindelijk is de Nederlandse Staat in het gelijk gesteld

o Het risico op nieuwe rechtszaken is naar verwachting groot
2 Relatie met wettelijk verbod op kolen

o Voor het wettelijk verbod op kolen per 2030 hebben de centrales geen financiele

vergoeding gekregen maar is een overgangsperiode van tien jaar geboden om de

schade ten gevolge van het verbod te beperken en zonodig verdere ombouw van

de centrale te realiseren

o

Procesbelang van de staat
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Inhoud

In deel 1 van de presentatie gaan we in op de invulling van de CA afspraak over de tariefschuif in de hogere
verbruiksschijven EB ODE en de keuze die hierin nog moet worden gemaakt

In deel 2 1 en 2 2 gaan we ter achtergrondinformatie nader in op de overige ontwikkelingen binnen de

energiebelasting en duiden we de mogelijke beleidsopties onn via de energiebelasting brandstofaccijnzen
compensatie in 2023 te bieden

Voor het totale overzicht van de mogelijke koopkrachtmaatregelen en een uitgebreider advies afwegingen rondom

koopkracht is een aparte beslisnotitie opgesteld

2
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Vormgeving tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven

In de budgettaire bijiage van het coalitieakkoord is het volgende afgesproken over de tariefaanpassingen in de hogere
verbruiksschijven

Tariefstructuur EB gas en elektra

■ De tariefstructuur van de EB wordt minder degressief gemaakt door de tarieven in de hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit te verhogen

■ De budgettaire opbrengst is taakstellend 250 miljoen euro in 2023 en 500 miljoen euro in 2024 en verder Deze maatregel hangt samen met de

voorgestelde aanpassingen in de richtlijn ETD uit Fit for 55

■ Deze maatregel moet 0 5 Mton C02 reductie in 2030 realiseren

Verlagen ODE tarief schijf 2 en schijf 3 elektriciteit

■ Ten opzichte van de tarieven in het basispad van de ODE worden de ODE tarieven van schijf 2 en schijf 3 elektriciteit per 2023 verlaagd

■ De budgettaire derving bedraagt taakstellend 288 miljoen euro in 2023 en 500 miljoen euro in 2024 en verder

4
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Vormgeving tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven

Drie varianten zijn samengesteld ter invulling van de twee CA

afspraken gericht op tariefaanpassingen in de hogere
verbruiksschijven van de EB

Variant A Variant A Variant B

Gas

Variant A maximale verduurzamingsprikkel

500 tnln via schijf 2 gas en schijf 3 gas

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

190 min 125 minSchijf 2 210 min

240 min 125 minSchijf 3 290 min

0 min 25 min 87 minSchijf 4

Variant A verduurzamingsprikkel

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas en beperkt via schijf 4 gas en

schijf 4 elektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Elektriciteit

323 min 293 min 262 minSchijf 2

177 min 207 min 238 minSchijf 3

Variant B grotere lastenverzwaring grootverbruikers

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas schijf 4 gas en schijf 4
elektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

I 0 min I 45 min I 163 minSchijf 4
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Overzicht integrale tarieven EB en ODE per variant

2030

2030 2030 2030
Basispad
inclusief

opioop ODE

2021 2022

Variant A Variant A Variant B

Aardgas per

Schijf 1 0 170 000

Schijf2 170 000 1 min

Schijf 3 1 min 10 min m^

Schijf 4 10 min m^

43 37 44 97 61 15

11 36

67 19

43 14

30 94

67 19

40 11

26 49

67 19

29 90

16 51

8 90 9 02

4 71 4 78 6 06

3 60 3 66 4 67 4 67 5 80 8 62

Elektriciteit per kWh

Schijf 1 0 10 000 kWh

Schijf 2 10 000 50 000 kWh

Schijf 3 50 000 10 min kWh

Schijf 4 10 min kWh

12 43 6 73 13 62

11 91

7 58 7 58 7 58

9 27 8 54 6 65 7 11 7 58

3 63 3 48 4 69 4 05 3 95 3 85

0 10 0 11 0 14 0 14 0 32 0 82

Belastinqverminderinq flet op in gehele 461 62 681 63 469 64 496 96 496 96 496 96

euro’s
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Drie varianten verhouding belasting gas t o v elektriciteit in euro GJ

In variant A wordt in schijf 2 4

nagenoeg over de gehele schijf
lengte gas per GJ zwaarder belast

dan elektriciteit waardoor een

sterke prikkel tot elektrificatie

wordt gegeven

Voor variant A geldt vrijwel
hetzelfde namelijk dat gas in de

schijven 2 4 gas zwaarder wordt

belast dan elektriciteit Zij het in

iets mindere mate dan in variant A

Energiebelasting op gas 2030 in

€ GJ

€40

€35

€30

€25

I El
€20

€15

€10

€5

€0
0 36 GJ 36 180 GJ 180 5 381 GJ 5 381 31 650 GJ 31 650 36 000 GJ 36 000 316 500 GJ 316 500 GJ

ggasispad 2030

In variant B is de

elektrificatieprikkel kleiner dan in

de varianten A en A In variant B

wordt gas over een kleiner deel

van de schijflengte zwaarder

belast dan elektriciteit In variant B

is de verhouding tussen schijf 1 en

4 kleiner dan bij variant A en A

In de bijiage zijn figuren
opgenomen waarin ditgrafisch is

weergegeven

Energiebelasting op elektriciteit 2030 in

€ GJ
€40

€35

€30

€25

€20

II I F l ■ I ■ ■ ■
€15

€10

€5

€0
0 36 GJ 36 180 GJ 180 5 381 GJ 5 381 31 650 GJ 31 650 36 000 GJ 36 000 316 500 GJ 316 500 GJ

ggasispad 2030
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Drie varianten relatieve lastenontwikkeling bedrijven

Belastingdeel
energierekening

2030

Mutaties uitgedrukt in t o v de lasten in het basispad nieuw

basispad oud nieuwe ODE tarieven in 2030 in lopende
prijzen

Eiektriciteits

verbruik

kWh jaar

Gas

verbruik

m3 jaar

Variant A Variant A Variant B

Basispad nieuw

Detailhandel non food 12 749 2 384 €3 240 24 23 23

Grootschalige bakker

Verpleeg of verzorgingstehuis

43 669 4 738 €9 439 27 25 23

294 262 73 986 €75 463 0 0 0

Ziekenhuis 679 218 163 570 € 163 613 2 2 2

Voortgezet speciaal onderwijs 178 725 43 007 €45 979 3 2 2

Fitness 28 136 5 249 €7 578 20 19 18

Glastuinbouw zonder WKK{

Grootschalige logistiek met koeling

Overige landbouw

265 200 194 800 €40 556 2 1 2

1 690 784 36 641 € 127 137 10 12 13

11 100 2 600 €3 162 20 20 20

42^Zuivelindustrie 4 481 000 1 623 000 € 544 098 83 76

^2Papierindustrie 4 256 000 805 000 €458 792 48 42

10 12 Voedings en genotmiddelenindustrie €3 708 846 80 83 9357 717 000 48 202 000

17 18 Papier en grafische industrie 30 921 000 15 738 000 € 1 830 794 162 140 92

20 21 Chemie en farmaceutische Industrie 201 634 000 43 226 000 €3 664 072 81 90 121

€3 859 936 77 91 13424 Basismetaalindustrie 288 702 000 44 162 000

8
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Drie varianten absolute lastenontwikkeling bedrijven

Belastingdeel
energierekening

2030

Mutaties uitgedrukt in absolute euro’s t o v de lasten in het

basispad nieuw basispad oud nieuwe ODE tarieven in 2030

in lopende prijzen

Elektriciteits

verbruik

kWh jaar

Gas

verbruik

m3 jaar

Variant A Variant A Variant B

Basispad nieuw

Detailhandel non food 12 749 2 384 €3 240 €762 €747 €731

Grootschalige bakker 43 669 4 738 €9 439 €2 559 €2 372 €2 180

Verpleeg ofverzorgingstehuis 294 262 73 986 € 75 463 €202 €124 €48

€2 65^Ziekenhuis 679 218 163 570 € 163 613 €3 761 €3 209

Voortgezet speciaal onderwijs 178 725 43 007 €45 979 €1 165 € 1 101 € 1 033

Fitness 28 136 5 249 €7 578 € 1 533 € 1 432 € 1 329

Glastuinbouw zonder WKK{ 265 200 194 800 €40 556 €618 €231 €964

Grootschalige logistiek met koeling 1 690 784 36 641 € 127 137 € 13 341 € 15 139 € 16 949

Overige landbouw 11 100 2 600 €3 162 €641 €635 €629

Zuivelindustrie 4 481 000 1 623 000 € 544 098 €481 456 €412 229 €229 194

Papierindustrie 4 256 000 805 000 €458 792 €220 717 €192 449 € 109 007

10 12 Voedings en genotmiddelenindustrie 57 717 000 48 202 000 €3 708 846 €2 959 799 €3 060 842 €3 456 288

€ 1 830 794 €2 959 799 €2 558 172 €1 680 18717 18 Papier en grafische Industrie 30 921 000 15 738 000

20 21 Chemie en farmaceutische Industrie 201 634 000 43 226 000 €3 664 072 €2 959 799 €3 315 872 €4 415 328
I

€5 184 34^24 Basismetaa I Industrie 288 702 000 44 162 000 €3 859 936 €2 959 799 €3 523 960
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Drie varianten belangrijkste verschillen varianten

Alle drie de varianten zijn gericht op de hogere verbruiksschijven Maatvoering van verlaging schijf 2 en schijf 3 elektriciteit vrijwel
gelijk Het verschil zit met name in hoe de tarieven worden verhoogd 500 min

Grootste C02 reductie wordt gerealiseerd door tarief schijf 2 en schijf 3 gas te verhogen variant A en in mindere mate A

Voor deze bedrijven zijn nog relatief weinig prikkels o a geen C02 heffing industrie en ETS

Momenteel ligt het tarief in schijf 2 en schijf 3 gasflink lager dan die van elektriciteit in tegenstelling tot tarief schijf 4 gas

Specifiek voor de glastuinbouw geldt dat wordt gewerkt aan een convenant om een heffing uit te werken ter vervanging van het huidige
sectorsysteem de reductie die niet via de EB maatregelen wordt gerealiseerd meet dan later alsnog via deze nieuwe heffing wordt gerealiseerd

Door een groter deel van de lastenverzwaring vorm te geven in de 4® schijf gas en elektriciteit kunnen grootverbruikers meer

worden belasten indien dat gewenst wordt variant B en in mindere mate A
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Achtergrondinformatie

Overige
ontwikkelingen EB duiding
opties compensatie via EB
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Ontwikkelingen in de

energiebelasting en energieprijzen
huishoudens

12
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Tarieven energiebelasting HH basispad en CA afspraken

Het basispad van de energiebelastingtarieven wordt gevormd door

Resterende tariefschuif 1 ^

schijf gas uit het Klimaatakkoord

Afloop compensatiepakket koopkracht 2022 zie volgende slide

ODE tarieven t m 2022 wettelijk vastgelegd Daarna stijging nodig conform budgettaire taakstelling

Budgettaire reeks ODE 2022 2023 2024 2026 2026 2027 2028 2029 2030

2906 3068 3333 3494 3239 3224 3248 3527 3747Budgettaire taakstelling ODE {in min euro

Opbrengst ODE 2022 tarieven

Naast de ontwikkelingen in het basispad zijn in het coalitieakkoord ook een aantal tariefaanpassingen afgesproken

Schuif EB schijf gericht op huishoudens

Schuif EB hogere verbruiksschijven gericht op bedrijven

Verhogen belastingvermindering vanaf 2023 225 min

De EB schuif 1® schijf levert per saldo een lastenverlichting voor huishoudens 725 min in 2030

Tariefverhoging schijf 1 aardgas 498 min in 2030

Tarieh erlaging schijf 1 elektriciteit 1224 min in 2030

CA schuif tarief 1 schijf EB excl btw 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tariefswijziging gas cent m^ 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 230 5 230

Tariefswijziging elektriciteit cent kWh 2 000 2 500 3 000 3 500 ^ 000 ^ 500 5 230 5 230
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Koopkrachtpakket 2022 energiebelasting en btw

Tijdelijke verlaging energiebelasting en btw in 2022 vervalt per 2023

Als compensatie voor de hoge energieprijzen zijn de tarieven in de energiebelasting in 2022 tijdelijk verlaagd Een huishouden met een gemiddeld
energieverbruik 2384 kWh elektriciteit en 1170 m3 gas heeft hierdoor een belastingvoordeel van circa 400 euro in 2022

Daarnaast is de btw op energie vanaf 1 juli tijdelijk verlaagd van 21 naar 9 Het belastingvoordeel voor een huishouden met een gemiddeld
energieverbruik bedraagt circa 140 euro let op hoe hoger de energieprijzen hoe groter het voordeel

Vormgeving tijdelijke verlaging energiebelasting prijzen excl btw

De tijdelijke verlaging van de energiebelasting bestaat uit een aantal onderdelen zie ook onderstaande tabel

■ De belastingvermindering is tijdelijk met 219 euro verhoogd naar 682 euro budgettaire derving 1 8 mid

■ Het tarief 1 e schijf elektriciteit is tijdelijk met 5 4 cent verlaagd budgettaire derving 1 3 mid

■ Het tarief 2e schijf elektriciteit is tijdelijk met 0 8 cent verlaagd budgettaire derving 63 min

■ Het tarief 3e schijf elektriciteit is tijdelijk met 0 2 cent verlaagd budgettaire derving 63 min

Tarieven energiebelasting in centen per of kWh] 2022 zonder compensatie 2022 met compensatie Tijdelijke compensatie delta

Aardgas per m3

Schijf 1 0 170 000 m3

Schijf 2 170 000 1 min m3

Schijf 3 1 min 10 min m3

Schijf 4 10 min m3

Elektriciteit per kWh

Schijf 1 0 10 000 kWh

Schijf 2 10 000 50 000 kWh

Schijf 3 50 000 10 min kWh

Schijf4 10 min kWh

Belastingvermindering in euro’s

36 3 36 3 0

6 6 6 6 0

2 4 2 4 0

1 3 1 3 0

4
9 2 3 8 5 4

5 2 4 4 0 8

1 4 1 2 0 2

14
0 06 0 06 0

463 682 219
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Microprofielen huishoudens energiebelasting 2022 2023

Belastingdeel

energierekening
2022

Belastingdeel

energierekening
2023

Belastingdeel

energierekening
2023

Mutatie
Elektriciteits Gas

verbruik verbruik

kWh m3

[3] [1]

tijdelijk verlaagd Basispad CA

maatregelen [3]
In euro

Basispad [2]
[1]

Huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2022

Appartement eenpersoons klein { 100m2 nieuw {1992 of later

Appartement eenpersoons klein oud voor 1992

Appartement meerpersoons klein oud

Geschakelde woning eenpersoons klein oud

Geschakelde woning eenpersoons middel {100 150m2 oud

Geschakelde woning meerpersoons klein oud

Geschakelde woning meerpersoons middel nieuw

Geschakelde woning meerpersoons middel oud

Geschakelde woning meerpersoons groot 150m2 of meer oud

Vrijstaande woning meerpersoons groot oud

Het belastingdeel van de energierekening neemt in 2023 toe to v 2022

De tijdelijke verlaging in 2022 vervalt en de ODE tarieven lopen in het basispad op {zie kolom [2] voor belastingdeel in basispad 2023 dus zonder CA maatregelen

Daar staat tegenover dat in het coalitieakkoord een tariefschuif in de 1® schijf en verhoging van de belastingvermindering is afgesproken Dit verlaagt het belastingdeel van

de energierekening maar weegt niet op tegen het vervallen van het 2022 pakket en stijging van de ODE tarieven zie ook kolom [3]

2 384 1 170 €6 €493 €431 €425

1 560 640 € 349 €53 € 2 €347

1 540 810 € 259 €151 € 100 €359

2 260 990 € 102 €367 €304 €406

1 680 1 040 € 122 €309 €260 €382

1 980 1 230 €6 €467 €416 €410

2 780 1 210 €60 €577 €506 €446

3 250 1 070 €22 €566 €480 €458

3 190 1 360 €175 €729 €651 €476

3 880 1 890 €520 € 1148 €1067 €547

4 480 2 350 €819 € 1512 €1427 €609

15
NB Basispad ontwikkeling EB tarieven zonder CA opioop ODE tarieven conform budgettaire taakstelling
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Gevolgen hoge energieprijzen voor huishoudens 1

Sinds de zomer van 2021 zijn de prijzen van aardgas en elektriciteit sterk gestegen De energiemaatschappijen geven aan

dat in juli 2022 de inkoopprijzen voor de komende jaren nog steeds op een hoog niveau liggen

Voor de zomer van 2021 betaalden huishoudens een maandbedrag van gemiddeld 150 euro per maand

Energiemaatschappijen verwachten dat dit met de huidige ontwikkelingen zal toenemen naar 400 600 euro per maand

afhankelijk van hetverbruik en de contractvorm zie ook volgende slide

Voor de stijging van de energieprijzen had ongeveer 45 van de huishoudens een variabel contract en 55 een vast

contract Sinds de sterke stijging van de energieprijzen in het najaar van 2021 verstrekken energiemaatschappijen echter

vrijwel geen vaste contracten meer Energiemaatschappijen verwachten dat per 1 januari 2023 circa 90 van de

huishoudens een variabel contract heeft

16
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Gevolgen hoge energieprijzen voor huishoudens 2

Energieleveranciers hebben hun inschatting gedeeld van het verloop van de energierekening in 2023 op basis van

groothandelsprijzen juli 2022 Hierin is meegenomen dat het huidige compensatiepakket vanaf 1 januari 2023 afloopt

Afhankelijk van het huishoudprofiel neemt de rekening t o v 2018 bij gelijk verbruik zonder connpensatie naar verwachting toe met 3

tot 4 duizend euro Een aanname is dat het energieverbruik gelijk is aan het verbruik in 2018 terwiji het energieverbruik een dalende

trend kent Mogelijk dat huishoudens extra besparen t o v 2018 n a v de hoge prijzen Het energieverbruik kan tussen jaren echter

sterk verschillen aangezien het sterk afhankelijk is van het weer

De verschillen tussen en binnen de huishoudprofielen is groot aangezien het verbruik tussen en binnen huishoudprofielen sterk

varieert zie onderstaande tabel

euro

Bewonings profielen Aandeel

huishoudens huishoudens

Aantai Gemiddeid

gas verbruik^

Gemiddeid Gemiddeid

elektriciteitsve besteedbaar

huishoudinkom g 2018

Gemiddelde iemiddelde Mijging

energierekenin c nergierekenin c nergielasten Inkomen

2onder

compensatie

energie t o v

rbruik c 2023

en

Een bewoner in oud klein appartement

Een bewoner in oude kieine rijwoning

Een bewoner in nieuw klein appartement

Een bewoner in oude middelgrote rijwoning

Twee of meer bewoners in oud klein appartement

Twee of meer bew oners in oude kieine rijwoning

Twee of meer bew oners in oude middeigrote rijwoning

Twee of meer bew oners in nieuw e middelgrote rijwonir

Twee of meer bew oners in oude grote rijwoning

Twee of meer bew oners in oude grote vrijstaande w on

11 880 000 880 1590 23 300 1 100 3 536 2 436 13

5 400000 1170 1750 23 500 1 330 4 392 3 062 16

3 240 000 670 1650 24 300 970 3 061 2 091 10

6 480000 1390 2070 28 100 1 550 5 205 3 655 16

7 560 000 1080 2300 39 300 1 390 4 621 3 231 10

9 720 000 1330 2870 41 800 1 680 5715 4 035 12

21 1680 000 1500 3290 50 500 1 890 6 486 4 596 11

6 480000 1170 3350 56 400 1 670 5711 4 041 9

5 400000 2100 3950 67 100 2 430 8 529 6 099 11

175 400000 2610 4490 68 600 2 900 10 248 7 348 13
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Overwegingen compensatie via energierekening inkomens t o v prijsbeleid

Financiele compensatie voor hoge prijzen kan via prijsbeleid en inkomensbeleid

Prijsbeleid houdt in het verlagen van de consumentenprijs van de producten die in prijs
stijgen Voorbeelden zijn verlagen energiebelasting of accijns

Inkomensbeleid houdt in het verhogen van het besteedbaar inkomen van huishoudens

Voorbeelden zijn de gemeentelijke energietoelage of verlaging van de inkomensbelasting

We adviseren compensatie via inkomensbeleid te verschaffen aangezien

Inkomensbeleid kan afhankelijk van het gekozen instrument beter gericht worden op

specifieke groepen zoals kwetsbare huishoudens

Het CPB concludeert dat verlaging van accijnzen energiebelasting onvoldoende gericht is om

kwetsbare huishoudens te beschermen voor betalingsproblemen Hiervoor is

inkomens armoedebeleid nodig Valkuil is dat dit de armoedeval vergroot Daarnaast hebben

de hogere inkomens Juist meer voordeel van de verlaging van de accijnzen en energiebelasting
zie plaatje fmancieel voordeel per maand en per inkomensgroep

Inkomensbeleid interfereert minder met de functie van marktprijzen als schaarstesignaal De

prikkel om verbruik te beperken wordt niet afgezwakt

Een inkomensregeling is waarschijnlijk politiek robuuster als tijdelijk instrument dan

prijsbeleid

Prijsbeleid kan dienen als generieke tegemoetkoming maar kent belangrijke
nadelen

Lagere lasten door beleid prijspeil april zozz

mflflni rii tetedrag aan li del[jfe fogere laitfn pn tegemoftboming evn

U50

120 nHH —

IfflU
101120 120 min ix i s i i« 2 3
miniinunn modjal incKjial iriodMl madut tnedul

B tfgfmoetbommg H Uondstofacaimn

■ eiie g^astingen

Zie 00k de aparte beslisnotitie die over de koopkrachtbesluitvorming is

opgesteld
18
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Overwegingen compensatie via energierekening aandachtspunten

Belastingdeel relatief klein ten opzichte van stijging leveringstarieven

In 2023 basispad CA maatregelen bedraagt het belastingdeel van de energierekening voor een huishouden met gemiddeld verbruik 431 euro per

jaar De energiemaatschappijen verwachten echterdatten opzichte van 2018 de energielasten metduizenden euro’s zullen toenemen door de hoge
energieprijzen

In theorie kan de belastingvermindering in de EB oneindig worden verhoogd Het aantal huishoudens met een negatieve belasting per saldo

uitkering neemt dan echter tors toe een gemiddeld huishouden betaalt slechts ca 500 euro EB inclusief de normale belastingvermindering van circa

460 euro Bovendien wordt misbruik aantrekkelijker naarmate de belastingvermindering verder wordt verhoogd

Besparingsprikkel

De belastingvermindering is een vast bedrag per aansluiting en dus onafhankelijk van gebruik De prikkel om energiegebruik te beperken blijft
daarmee ongemoeid in tegenstelling tot verlaging van de schijftarieven of de btw Daar staat tegenover dat het de vraag is of huishoudens deze

besparingsprikkel nog sterk voelen wanneer de energienota negatief wordt lage energierekening doorzeer energiezuinig huis maarwel hoge
belastingvermindering

Klimaatbeleid

De energiebelasting is een belangrijke beprijzingsmaatregel die via gedragsverandering tot een lagere C02 uitstoot moet leiden

Voor het klimaatbeleid is het van belang dat eventuele maatregelen niet leiden tot inefficiente prikkels elektriciteit zwaarder belasten dan aardgas
fossiele energie moet waar mogelijk fors beprijsd zijn en dat de totale kosten belastingen marktprijzen etc van energieverbruik niet structureel

lager uitvalt als de energieprijzen weer dalen

19
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Overwegingen compensatie via energierekening aandachtspunten 2

Indien de wens is om direct via de energierekening koopkrachtcompensatie te bieden gelden de volgende overwegingen

Geen structuuraanpassingen

■ Om direct in 2023 iastenverlichting te kunnen bieden zijn per 1 januari aileen parameteraanpassingen mogeiijk Maatregelen als het aanpassen van

schijfgrenzen in de energiebeiasting of een inkomensafhankelijke belastingvermindering vailen hierdoor af Daarnaastzijn tariefaanpassingen binnen de

energiebeiasting aileen per jaar mogeiijk

Doelgroep

■ Het verbruik van huishoudens vait voiiedig in de eerste schijf van de energiebeiasting

■ Binnen de energiebeiasting is de belastingvermindering de meest gerichte knop om huishoudens te compenseren {circa 90 van het budget komt bij
huishoudens terecht Daarnaastwordt de prikkel tot energiebesparing en verduurzaming niet vermindert omdat de hoogte onafhankelijk is van het verbruik

BTW versus energiebeiasting

■ Verlaging van de btw komt grotendeels terecht bij huishoudens klein deel bij bedrijven zonder btw aftrek en ademt mee met de energieprijzen hoe hoger de

prijzen hoe meer compensatie

■ Een btw verlaging werkt indirect In hoeverre een btw verlaging in de consumentenprijs wordt doorberekend is afhankelijk van energieleveranciers

■ Hoge inkomens profiteren meer van een btw verlaging of verlaging van de tarieven in de energiebeiasting dan lage inkomens omdat hun energieverbruik
gemiddeld hoger is

■ De belastingvermindering in de EB is een vast bedrag en onafhankelijk van het verbruik waardoor lage inkomens relatief meer profiteren Een verlaging van

de tarieven in de energiebeiasting komtook deels bij bedrijven terecht

■ Een verlaging van de btw verlaagt de belastingvermindering

Aardgas versus elektriciteit

■ In het 2022 pakket is ervoor gekozen om verlaging van de EB te realiseren via een verlaging van de elektriciteitstarieven en een verhoging van de

belastingvermindering zodat de verduurzamingsprikkel in de EB in stand blijft

■ De 1e schijf aardgas is qua energieverbruik veel langer waardoor een groter deel van de budgettaire derving naar bedrijven gaat terwiji de maatregel primair2Q
gericht is op huishoudens
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Overzicht beleidsopties energierekening huishoudens 1

Budgettaire

derving

Voordeel

bedrijven

Belastingdeel energierekening
voor gemiddeld huishouden

Beleidsoptie Vormgeving Voordeel HH

Temporisering tariefaanpassingen CA gericht op huishoudens

De ODE tarieven blijven op het niveau van 2022

en volgen per 2024 weer het basispad
ODE verhoging 2023 niet doen PM PM PM PM

Het tarief r schijf elektriciteit wordt in 2023 {cf CA

met 2 cent verlaagd Het tarief 1^ schijf gas wordt

in 2023 niet verhoogd en in 2024 met 2 5 cent

{vanaf dan weer op basispad

EB schuif r schijf in 2023 alleen

voor elektriciteit

403 euro incl btw

{2023 metCA 431 euro
228 min 166 min 62 min

Gedeeltelijke verlenging van pakket 2022 naar 2023

Tarieven energiebelasting
• Belastingvermindering 682 euro excl btw

• EB tarief V schijf elektriciteit 3 8 cent

Verlenging van het EB pakket
2022 gericht op huishoudens

101 euro incl btw

2023 metCA 431 euro
2099 min 289 min

2387 min

Btw tarief energie 9 i p v 21 in 2023

financieel voordeel is gemiddeld 440 euro per

huishouden

Verlenging verlaging btw tarief op

energie
Ca 3 7 mid

Tarieven energiebelasting
• Belastingvermindering 682 euro excl btw

• EB tarief 1e schijf elektriciteit 3 8 cent

Verlenging van alleen EB

compensatie 2022 gericht op
huishoudens

101 euro incl btw

2023 metCA 431 euro
2387 min

2099 min 289 min

Verlenging van de maatregelen
die zo gericht mogelijk op

huishoudens zijn

203 euro incl btw

2023 metCA 431 euroBelastingvermindering 682 euro excl btw 1551 min 1454 min 98 min

NB 1 De budgettaire derving is de mutatie van het inkomstenkader t o v coalitieakkoord De belasting voor een gemiddeld huishouden is wat een huishouden gemiddeld betaald als de

CA maatregelen de extra verlaging wordt ingevoerd Zonder extra verlaging en met CA maatregelen zou dit 431 euro in 2023 worden en in 2022 is dit 6 euro

NB 2 De varianten zijn illustratief bedoeld Een andere maatvoering is mogelijk
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Ontwikkelingen in de

energiebelasting en energieprijzen
bedrijven
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Tariefaanpassingen EB en ODE gericht op bedrijven

Zoals eerder geschetst wordt het tariefverloop van de EB ODE bepaald door

EB schuif 1 ^

schijf klimaatakkoord

Afloop koopkrachtpakket 2022

Opioop ODE tarieven t m 2030 conform budgettaire taakstelling

Aanpassingen uit het CA EB schuif schijf verhoging belastingvermindering tariefschuif hogere verbruiksschijven minder degressief maken en

verlaging 2 en 3^ schijf elektriciteit

Met name de opioop van de ODE tarieven t m 2030 en de tariefschuif in de hogere verbruiksschijven heeft een effect op de

lastenontwikkeling van bedrijven

De tariefschuif in de hogere verbruiksschijven is nog nietconcreet ingevuld zie deel 1 van het slide deck

23
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Ontwikkeling ETS en energieprijzen
Aardgasprijs

De energieprijzen zijn sinds 2020 sterk gestegen Ook de

ETS prijs kent een sterke stijging

Hoe de gestegen energieprijzen individuele bedrijven
hebben beTnvIoed hangt sterk af van de energiecontracten
van de bedrijven en is zodoende moeilijk te zeggen

Of en in hoeverre bedrijven de hogere energiekosten
kunnen doorberekenen is mede afhankelijk van de markt

waar zij op opereren en of de buitenlandse concurrenten

te maken hebben met hogere energieprijzen

Natural Ga EU Duleh TTF iJTCTZr

200

1T3

150

125

100

76

SO

25

2012 2014 2010 201 2020 2022

ETS prijs
source tradinfleconomics com

ETS prijs
€ tCOie

Elektriciteitsprijs
Prijsrecord 8 februari 2022
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Vooruitblik energieprijsontwikkeling
De energieprijsontwikkeling op de korte en middellange termijn is hoogst onzeker omdat energieprijzen volatiel en lastig
voorspelbaar zijn

Het CPB verwacht o b v futures dat de marktprijzen van gas en olie tot begin 2023 op het huidige hoge niveau zullen blijven
Daarna wordt een daling verwacht DNB verwacht dat o a daardoor de inflatie in 2023 en 2024 daalt naar respectievelijk 3 9 en

2 4 Ook CPB voorziet dat de inflatie op de nniddellange termijn weer stabiel rond de 2 komt te liggen bij geloofwaardig ECB
beleid

De ervaring leertechter datde verwachte prijsdaling de afgelopen maanden steeds niet op het verwachte moment hebben

plaatsgevonden en ramingen dus beperkt houvast bieden

In de impactanalyse van de fiscale klimaatmaatregelen verwacht Trinomics de komende jaren fors hogere energieprijzen scenario

B De gevolgen hiervan zijn vele malen groter dan de mutaties in de energiebelasting

Energie

drager Basispad 20Z0 20Z1 2012 2U23 2024 20Z5 Z0Z6 2027 Z0Z8 Z0Z9 Z030

A 15 18 20 18 19 21 22 23 24 25 26

B 15 34 109 129 103 77 69 61 53 45 37Gas
Verse hil basispad B

t o v A 705100 192 547 530 375 319 268 223 181 143

A 33 38 42 43 44 46 48 48 48 47 48

Elektrfci B 33 97 196 286 211 136 122 109 96 83 70

teit Verse hil basispad B

t o v A 100 259 468 663 477 292 258 228 200 176 145

Jronnen basispad A sluit aan bij KEV202i basispad B o b v futureprijzen 2023 ft 2025} en Ooge waarde uit KEV

2030

25

1557184 00020



Gevolgen hoge energieprijzen voor bedrijven DNB studie

De gevolgen van de energieprijsstijgingen zijn op macroniveau voor het gehele bedrijfsieven relatief beperkt

DNB heeft voor verschillende prijsscenario’s berekend wat de gevolgen voor bedrijven zijn

In deze studie gaat DNB er vanuit dat bedrijven de kosten niet kunnen doorberekenen en niet in staatzijn het energieverbruik te verminderen In

werkelijkheid is dit een conservatieve aanname want over het algemeen zijn bedrijven in staat om de kosten door te berekenen aan de afnemers

Daarnaast is momenteel ook een daling van het gasverbruikzichtbaar

In het meest ernstige scenario stijgt het aantal verlieslatende ondernemingen van 22 3 2020 naar 27 9 In de kredietcrisis 2009 was 34 6 van

de bedrijven verlieslatend

De gevolgen van de hoge energieprijzen verschillen sterk van bedrijf tot bedrijf Dit is vooral afhankelijk van de energie intensiteit mate waarin het

bedrijf de prijzen kan doorberekenen aan de afnemer en op korte termijn handelingsperspectief heeft om te verduurzamen

Er zijn echter wel degelijk energie intensieve sectoren die hard geraakt worden

Het gaat om sectoren zoals metaal chemie papier en karton voedingsmiddelen en glas cement Dit is slechts een klein deel van de energie
intensieve economie 3 3 van de werkzame personen is in deze sectoren actief De toename in verlieslatende bedrijven is in deze sectoren fors met

25 tot 45 procentpunt bovengrens want in praktijk kunnen veel bedrijven hun kosten deels doorberekenen

De glastuinbouw is niet meegenomen in de DNB studie maar is een energie intensieve sector en kent ook een forse

lastenstijging studie WEcR

De liquiditeitspositie van de glastuinbouwbedrijven was in 2021 goed Gemiddeld is een opbrengststijging van 20 nodig om de hogere kosten

volledig te compenseren Deze opbrengststijging doetzich waarschijnlijk niet voor Vanwege internationale concurrentie is het lastig om de hogere
lasten volledig door te berekenen

De specifieke gevolgen per bedrijf zijn sterk afhankelijk van o a het type energiecontract het opbrengstperspectief en bedrijfskenmerken
Glastuinders hebben de naast de mogelijkheid tot energiebesparing en verduurzaming ook de mogelijkheid een deel van de kosten te compenseren
met de productie van elektriciteit doorverkopen van gas en kunnen van gewas wisselen om energie te besparen

1557184 00020



Overweging compensatie voor bedrijven

Financiele compensatie voor de hogere energieprijzen wordt voor bedrijven afgeraden

Het grootste deel van de bedrijven kan de kosten doorberekenen aan de afnemer

Macro economisch is de impact van de energiekostenstijging op de winstgevendheid van ondernemingen te overzien

Een aantal individuele bedrijven zal wel hard worden getroffen door de stijging van de energieprijzen

■ Deze bedrijven zullen vaak al hun bedrijfsprocessen anders moeten inrichten vanwege hun bijdrage aan het klimaatprobleem Het is beter beleid te richten op
deze transitie i p v compensatie voor hoge energieprijzen deze verduurzamingsprocessen te vertragen

■ Daarnaastzal een deel van deze bedrijven zonder aanpassing van de bedrijfsvoering niet langer winstgevend zijn bij aanhoudend hoge energieprijzen
Overheidssteun voor niet levensvatbare bedrijven is niet doelmatig

■ Financiele markten kunnen over het algemeen zelf goed inschatten in hoeverre geraakte ondernemingen in de toekomst levensvatbaar zijn

Eventueel kan vtrctrden ovenAragen om de CA tariefaanpassingen in de EB en ODE te temporiseren maar dit raden we ook

af

Invoering kan eventueel een jaar worden uitgesteld naar 2024 om een extra lastenstijging in 2023 te voorkomen de energie intensieve bedrijven
worden ook door belastingmaatregelen het meest geraakt Het effect van de belastingmaatregelen valt echter in het niet bij het effect van de

marktprijzen

We raden aan ook in dat geval de tariefsaanpassingen wettelijk te verankeren in het Belastingplan 2023 Deze maatregelen zijn belangrijk voor het

lange termijn klimaatbeleid Met de aanpassingen in de wet worden de prijsprikkels die nodig zijn voor de transitie verbetert en kunnen bedrijven hier

op anticiperen Voor o a hun investeringsbeslissingen is transparantie en voorspelbaarheid gewenst Een aanpassing in het BP 2023 is zodoende

vanuit klimaat bezien effectiever dan het alternatief waarin ook de wetswijziging wordt uitgesteld
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Opties voor temporisering tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven
Budgettair effect saldo

verslechterend
Beleidsoptie Vormgeving

Zowel het minder degressief maken als verlaging 2^ en 3^ schijf elektriciteit uitstellen

• De CA afspraak over de tariefaanpassingen in de hogere

verbruiksschijven wordt uitgesteld naar 2024 Het pad schuift 1 jaar
mee

• In 2024 250 min en 288 min i p v vanaf 2023

• Vanaf 2025 500 min en 500 min {i p v vanaf 2024

2023 38 min

2024 38 min
Optie 1 Uitstellen naar 2024

• In 2023 gaat de CA afspraak over de tariefaanpassingen in de

hogere verbruiksschijven niet door

• Vanaf 2024 wordt weer aangesloten bij het afgesproken CA pad
500 min en 500 min

Optie 2 In 2023 niet vanaf 2024 conform het

afgesproken CA pad

2023 38 min

Alleen het minder degressief maken uitsteiien

• De CA afspraak over EB structuur minder degressief maken wordt

uitgesteld naar 2024 Het pad schuift 1 jaar mee
• In 2023 alleen 288 min verlaging 2^ en 3

^

schijf elektriciteit

• In 2024 250 min {minder degressief en 500 min {verlaging 2® en

3^ schijf elektriciteit

• Vanaf 2025 500 min en 500 min {conform CA

2023 250 min

2024 250 min
Optie 1 Uitstellen naar 2024

• In 2023 gaat de CA afspraak over het minder degressief maken van

de EB tariefstructuur niet door

• In 2023 alleen 288 mln verlaging 2e en 3e schijf elektriciteit

• Vanaf 2024 wordt weer aangesloten bij het afgesproken CA pad
500 mln en 500 mln

Optie 2 In 2023 niet vanaf 2024 conform het

afgesproken CA pad

2023 250 mln
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Ontwikkeling pompprijzen en accijnsverlaging 2022

Sinds begin 2021 is de pompprijs van benzine en diesel sterk

gestegen

In eerste instantie kwam dit door een inhaalvraag na de

coronapandemie Vanaf begin 2022 zijn de pompprijzen verder

gestegen door de oorlog in Oekraine

De laatste weken is de pompprijs weer iets gedaald door een

lagere olieprijs speculatie op mogelijke recessie De prijs blijft
naar verwachting echter op een hoog niveau

Per 1 april zijn de brandstofaccijnzen met 21 verlaagd

Hetfinancieel voordeel voor een huishouden is afgerond 110

euro uitgaande van een gemiddeld jaarkilometrage 11 500

kilometer en 1 benzineauto met gemiddeld verbruik

Het jaarkilometrage is gemiddeld gezien lager bij lage inkomens

en hoger bij hoge inkomens

Hoge inkomens profiteren hierdoor meer van een

accijnsverlaging dan lage inkomens Hierdoor werkt de

maatregel denivellerend

Ontwikkeling pompprijs benzine en diesel 2019 juni 2022
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1 237
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Accijnsverlaging 2022 in Nederland en omringende landen

Per 1 april zijn de brandstofaccijnzen tijdelijk t m 31 december 2022 met 21 verlaagd Benzine met 17 3 cent liter diesel met

11 1 cent liter en LPG 4 1 cent kg

Ook in Duitsland en Belgie zijn de brandstofaccijnzen verlaagd deze verlagingen lopen vooralsnog augustus Duitsland en in

december Belgie af

Duitsland Op ambtelijk niveau hebben we vernomen dat er op dit moment geen plannen zijn om de verlaging van de Duitse brandstofaccijnzen te

verlengen Wei begrijpen we dat er vanuit de oppositie druk is om het te verlengen

Belgie Houden de hoge prijzen aan dan zullen de maatregelen in Belgie naar alle waarschijnlijkheid worden verlengd tot eind maart 2023 Als

alternatief wordt er binnen de Belgische overheid gekeken naar het vanaf 2023 gradueel op laten lopen van de brandstofaccijnzen

Nederland Belgie DuitslandEU

april t m december 19 maart t m december juni t m augustus

Brandstof minimum Oud Nieuw Oud Nieuw Oud Nieuw

Benzine cent liter] 35 9 82 4 65 1 60 0 45 6 65 5 35 90

Diesel cent liter] 33 52 8 41 7 60 45 6 47 04 33 00

0 0
LPG cent kilogram 12 5 35 99 28 43 36 39 12 5

derogatie derogatle
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Brandstofaccijnzen verlaging doorgegeven aan de pomp

Er zijn geen concrete afspraken gennaakt met de sector wat betreft het doorberekenen van de accijnsverlaging in de

verkoopprijzen

De ontwikkeling van de brandstofprijs is afhankelijk van verschillende factoren zoals de prijs van een vat ruwe olie en de koers

van de dollar

Aan de hand van openbare bronnen met betrekking totde brandstofprijs kunnen we het beeld opmaken datde brandstofprijs mee

beweegt met de accijnsverlaging en met de olieprijs zie de volgende slide

Op basis van deze bronnen hebben we de volgende indicaties dat hetvoordeel van de accijnsverlaging wordt doorgegeven aan

de consument

De pompprijzen direct voor en direct na 1 april 2022 de accijnsverlaging zijn verlaagd met ongeveer de omvang van de accijnsverlaging

De verschillen met de pompprijzen in Belgie en Duitsland volgen de beleidswijzigingen ongeveer

De verhouding tussen de olieprijs en de pompprijs excl belastingen is niet substantieel gewijzigd na de accijnsverlaging

Kanttekening na verloop van tijd kan niet met zekerheid worden gesteld of de accijnsverlaging nog steeds wordt doorgegeven
omdat verschillende ontwikkelingen bv raffinagecapaciteit grenseffecten en vraag verschuivingen door elkaar heen lopen en

deze niet goed uit elkaar te halen zijn

32

1557184 00020



Brandstofaccijnzen verlaging doorgegeven aan de pomp

Pompprijs diesel inclusief en exclusief belastingen
en olieprijs in 2022

Pompprijs benzine inclusief en exclusief

belastingen en olieprijs in 2022
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Overzicht beleidsopties brandstofaccijns

De verlaging van de brandstofaccijnzen is tijdelijk en loopt per 1 januari 2023 af

Koopkrachtcompensatie via de brandstofaccijnzen kent een aantal nadelen het is ongericht vergrootde consumptie van

brandstof ten tijde van schaarste het verlaagt de verduurzamingsprikkel en de effectiviteit is afhankelijk van in hoeverre de

energiemaatschappijen de verlaging doorberekenen in de pompprijs

Koopkrachtcompensatie kan daarom beter via het reguliere koopkrachtinstrumentarium zoals de inkomstenbelasting
plaatsvinden

Daar staat tegenover dat een accijnsverlaging de meest directe vorm van compensatie voor de hoge pompprijs is hoe hoger het

verbruik hoe meer compensatie en ook de grenseffecten kunnen meespelen in de afweging

Indien de wens is om ook in 2023 de brandstofaccijns tijdelijk te verlagen zijn op de volgende slide diverse beleidsopties in kaart

gebracht NB ter illustratie niet uitputtend

Vanwege de verduurzamingsprikkel is het van belang datde brandstofaccijnzen uiteindelijk weer op hetoude niveau komen Om

in 1 keer een grote stijging te voorkomen kan ervoor worden gekozen om onder voorbehoud van een uitvoeringstoets de accijns
eerst nog een enkel of paar kwartalen te verlagen en daarna stapsgewijs te laten opiopen NB aanpassing per maand is

uitvoeringstechnisch niet mogelijk

Om de risico’s rondom de onzekerheid van het prijsverloop te mitigeren kan een wettelijke basis worden gecreeerd mits akkoord

bevonden door de TK en EK zodat tijdelijk en binnen bepaalde marges bijv alleen in 2023 de accijnstarieven per ministeriele

regeling per kwartaal kunnen worden aangepast

34

1557184 00020



Overzicht beleidsopties brandstofprijzen
Overzicht beleidsopties brandstofaccijnzen

Niveau verlaagde accijnstarieven 2023 nog niet definitief tabelcorrectiefactor van CEP nog gebruikt ivm consistentie met macro opbrengst

Budgettaire derving
1 jan 2023 1 juli 2023

Brandstof Basispad Verlaagd niveau Mutatie Budgettaire derving 2023

Benzine 86 57 cent liter 69 3 cent liter 17 3 cent liter 369 min euro 738 min euro

Diesel 55 54 cent liter 44 4 cent liter 11 1 cent liter 304 min euro 608 min euro

LPG 20 42 cent kg 16 3 cent kg 4 1 cent kg 7 min euro 15 min euro

Niveau Europese minimumtarieven

Benzine 86 57 cent liter 35 9 cent liter 50 67 cent liter 1081 min euro 2161 min euro

Diesel 55 54 cent liter 33 0 cent liter 22 54 cent liter 617 min euro 1235 min euro

LPG 20 42 cent kg 0 0 cent kg 20 42 cent kg 46 min euro 92 min euro

Optie verlenging verlaging naar Q1 2023 en daarna in stappen verhogen brandstofaccijnzen

Niveau verlaagde accijnstarieven 2023 nog niet definitief tabelcorrectiefactor van CEP nog gebruikt ivm consistentie met macro opbrengst

Verlaagd niveau per 1

Januari

Verlaagd niveau per 1

april
Brandstof Basispad Budgettaire derving

Benzine 86 57 cenl liter 72 2 cent liter 79 4 cenl liter 229 min euro

Diesel 55 54 cent liter 46 3 cent liter 50 9 cent liter 189 min euro

LPG 20 42 cenl kg 17 0 cent kg 18 7 cent kg 5 min euro
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Overzichtstabel maatregelen EB

Maatregel Invoeringsdatum

Energiebelasting structuuraanpassingen

Afschaffen vrijstellingen voor metallurgische en mineralogische procedes

Beperken inputvrijstelling WKK’s

Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw

Energiebelasting tariefaanpassingen

2025

2025

2025

Tariefstructuur energiebelasting EB Fit for 55 gas en elektra 250 min in 2023 500 min 2023

Verlagen tarief ODE 2e en schijf 3 elektra 288 min in 2033 500 min 2023

2023

2023

Schuif energiebelasting 1® schijf 5 23 cent 1® schijf gas 5 23 cent 1® schijf elektriciteit

Verhoging belastingvermindering energiebelasting

Loslaten koppeling SDE en ODE

2023

2023

2022

Hierover heeft van de 2023 maatregelen in het voorjaar nog geen politieke
^

besluitvorming plaats gevonden
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Tariefontwikkeling EB ODE in het basispad

Opioop EB ODE tarieven in het basispad inclusief nieuwe ODE tarieven t m 2030 maar zonder CA

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aardgas per

Schijf1 0 170 000

Schijf2 170 000 1 min

Schijf 3 1 min 10 min m^

Schijf 4 10 min m^

43 37 44 97 48 98 52 37

10 13

54 64

10 39

55 96

10 35

56 96

10 52

57 91

10 68

59 65

11 05

61 16

11 368 90 9 02 9 62

4 71 4 78 5 11 5 45 5 61 5 47 5 52 5 59 5 86 6 06

3 60 3 66 3 92 4 22 4 35 4 18 4 21 4 25 4 49 4 67

Elektriciteit per kWh

Schijf 1 0 10 000 kWh

Schijf 2 10 000 50 000 kWh

SchijfS 50 000 10 min kWh

Schijf 4 10 min kWh

12 43 6 73 12 60

10 05

12 85

10 69

12 76

10 99

12 30

10 76

12 49

10 89

12 78

11 03

13 24

11 53

13 62

11 919 27 8 54

3 63 3 48 3 94 4 24 4 37 4 21 4 23 4 28 4 52 4 69

0 10 0 11 0 11 0 12 0 13 0 12 0 12 0 13 0 13 0 14

Belastinqvermindering let op in
461 62 681 63 465 95 471 06 474 16 459 68 459 38 459 84 465 22 469 64

qehele euro’s
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Close up lastenontwikkeling microprofielen HH 2030

Belastingdeel

energierekening
2030

Belastingdeel

energierekening
2030

Gas

verbruik
Mutaties urtgedrukt in en absolute euro’s t o v de lasten in het basispad
in 2030 in lopende prijzen

Elektricrterts

verbruik kWh
Idem in

m3
Basispad CA

maatregelen HH
Basispad oud

Huishouden met een gemiddeld energieverbruik 2022

Appartement eenpersoons Klein 100m2 nieuw {1992 of later

Appartement eenpersoons Klein oud voor 1992

Appartement meerpersoons Klein oud

Geschakelde wonlng eenpersoons Klein oud

GeschaKelde woning eenpersoons middel 100 150m2 oud

Geschakelde woning meerpersoons Klein oud

Geschakelde woning meerpersoons middel nieuw

Geschakelde woning meerpersoons middel oud

Geschakelde woning meerpersoons groot 150m2 ofmeer oud

Vrijstaande woning meerpersoons groot oud

2 384 1 170 €690 € 108 16

1 560 640 €162 €89 55

€ 77 271 540 810 €285

2 260 990 €537 €111 21

1 680 1 040 €478 €71 15

1 980 1 230 €668 € 78 12

€ 130 172 780 1 210 €785

3 250 1 070 €759 € 169 22

€ 147 153 190 1 360 €964

€ 157 113 880 1 890 €1 469

4 480 2 350 €1 909 €166 9 o
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Spreiding energieverbruik over de schijven per bedrijfsprofiel

Elektriciteitsverbruik Aardgasverbruik

Schijf 1 Schijf2 Schijf 3 Schijf 4 Schijf 1 Schijf 2 Schijf3 Schijf4

78 22 0 0 100 0 0 0Detailhandel non food

23 77 0 0 100 0 0 0Grootschalige bakker

3 14 83 0 100 0 0 0Verpleeg of verzorgingstehuis

Ziekenhuis 1 6 93 0 100 0 0 0I

Voortgezet speciaal onderwijs

Fitness

6 22 72 0 100 0 0 0

36 64 0 0 100 0 0 0

4 15 81 0 87 13 0 0Glastuinbouw zonder WKK

Grootschalige logistiek met koeling

Overige landbouw

Zuivelindustrie

Papierindustrie

10 12 Voedings en genotmiddelenindustrie

17 18 Papier en grafische industrie

1 2 97 0 100 0 0 0

90 10 0 0 100 0 0 0

1 1 99 0 10 51 38 0

1 1 99 0 21 79 0 0

1 1 17 83 1 2 19 79

1 1 32 68 1 5 57 36

1 1 5 95 1 2 21 7720 21 Chemie en farmaceutische industrie I

1 1 3 97 1 2 20 7724 Basismetaalindustrie
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Grafiek huidige EB tarieven in euro GJ
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Grafiek basispad tarief EB in GJ 2030

I

Basispad Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ
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Grafiek variant A tarief EB in GJ 2030

Variant A Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ]
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Grafiek variant A tarief EB in GJ 2030

Variant A Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ
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Grafiek variant B tarief EB in GJ 2030

Variant B Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ
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Reductie gasverbruik Industrie door hoge gasprijzen

Gas consumption industry versus production industry Gas consumption versus production in Q1 2022

Index 2019 100 on yearly basis
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Overzicht compensatie bedrijven in andere landen

Land Fiscaal Belastinguitstel Price cap Energie intensieve Landbouw visserij |Garanties krediete

en transportbedrijven n

X

DUI X X X

FRA X X X X X

ITA X X X

SPA X X X X

BEL X

ZWE X X

POR X X X X

oos X X X

DEN
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Onderzoek grenseffecten brandstofaccijnzen 1

Momenteel wordt onderzocht wat de grenseffecten zijn van de verschillen in de gevoerde brandstofaccijnzen tussen Nederland en

onze buurlanden Met onderzoek bestaat uit drie delen hieronder nader toegelicht

Deel 1 pompprijzen

Verschillen gemiddelde pompprijs voor en na de accijnsverlaging tussen grensregio en niet grensregio maatwerktabel CBS tabel is ontvangen
tussen Nederland en buurlanden

Ontwikkeling pompprijzen t o v ontwikkeling ruwe olieprijs

Deel 2 totale afzet en belastingontvangsten

Ontwikkeling totale afzet benzine diesel Ipg per maand in de periode januari 2018 juli 2022

Ontwikkeling totale accijnsontvangsten benzine diesel Ipg per maand in de periode januari 2018 juli 2022

Deel 3 analyse grenseffecten op basis van verkochte liters brandstof per tankstation

Beschrijvende analyse m b v tabellen ontwikkeling verkopen in grensregio versus niet grensregio

Regressieanalyse is de ontwikkeling in de grensregio significant anders dan de ontwikkeling van de niet grensregio

Tot nu toe gegevens t m mei ontvangen van 4 oliemaatschappijen en 2 wat grotere pomphouders De ontvangen gegevens beslaan op dit moment

ongeveer 40 van de totale afeet van liters motorbrandstof We verwachten nog gegevens van 1 oliemaatschappij
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Onderzoek grenseffecten brandstofaccijnzen 2

Planning

Juli Augustus Analyse van de data

Augustus Schrijven rapport

Aug ustus Se ptembe r Afstemmen rapport met werkgroep en externe deskundige Bas van der Klauw

September Afstemmen rapport met staatssecretaris

September Afstemmen rapport met oliemaatschappijen en pomphouders die gegevens hebben geleverd

Prinsjesdag Streefdatum rapport naar de Tweede Kamer conform toezegging
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TERBESPREKING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Bijiage 3 Sessie Inkomstenkader 10 augustus 11 00 12 00

In augustus vindt besluitvomning over het inkomstenkader plaats Lastenverlichtingen moeten

gedekt worden door een lastenverzwaring en andersom zodat het inkomstenkader weerop nul

uitkomt en er geen saldobelasting is

De huidige stand van maatregelen en herijkingen in het inkomstenkader laat geen grote opgave

zien Het beeld is echter nog niet compleet en er zijn nog diverse onzekerheden Zo is mogelijk

compenserende lastenverzwaring nodig van als gevolg van lagere uitgaven binnen de ZVW en de

bijbehorende lagere premies Als de meevalleraan de uitgavenkant nietwordt ingezet voorandere

uitgaven is de compenserende lastenverzwaring niet nodig Ook is er nog geen besluit genomen

overomgang met niet bezwaarmakers voor box 3 wat mogelijk een grote derving meebrengt
Verder volgen nog aanpassingen als gevolg van certificering door CPB Het inkomstenkader wordt

daarnaast verder aangevuld op basis van cMEV en maatregelen genomen in de

augustusbesluitvorming

Het inkomstenkader is opgedeeld over de volgende categorieen
1 Beleidsmatige mutaties Dit betreft inkomstenkader relevante maatregelen waarover

wij besluitvomning verwachten in augustus

2 Herijkingen Dit zijn tot dusver herijkte en door CPB gecertificeerde ramingen van

eerder besloten maatregelen De lijst is nog niet volledig en wordt aangevuld met

herijkingen zodra deze beschikbaar komen

De bedragen in de tabel kunnen nog wijzigen als gevolg van certificering door het CPB

Tabel 1 Inkomstenkader mutaties t o v stand Voorjaarsnota 2022 voorhpige cijfers

In standen in min is saldoverslechterend

lastenverlichting
2022 2023 2024 2025

Beleidsmatige mutaties

Toepassing multiplier fiscale partners giften ANBI s1 0 3 0 0

Fiscale klimaatmaatregelen BPM vrijstelling
bestelauto s

2 0 0 PM PM

Uitstel uitvoering bedrag ineens met half jaar3 0 12 0 0

Zorgpremie ontwikkeling4 PM PM PM PM

Dekking Zvw uitgaven meevallerVJN5 0 26 26 26

Herijkingen

Box 2 nieuwe tariefschijven 26 en 29 56 0 24 24 24

Excessief lenen verhogen drempelbedrag van

500 000 naar 700 000
7 0 9 9 9

Overdrachtsbelasting hogere macro opbrenst8 0 159 159 159

Afschaffen betalingskorting Vpb9 0 14 23 26

Herstel bezwaarmakers box 310 30 5 5 0

11 Onbelaste reiskostenvergoeding 1 jaar naar voren PM PM PM PM

Uitstel fiscale afbouw salderingsregeling met 2 jaar12 0 10 15 1

Afschaffen middelingsregeling13 0 4 6 10

Afschaffen Fiscale Oudedagsreserve FOR14 0 10 10 10

Pagina 1 van 2
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Btw nultarief voor zonnepanelen15 0 2 2 2

Box 2 doelmatigheidsmarge 25 naar 15

gebruikelijk loon
16 0 PM PM PM

Aanpassen voorschotsystematiek energiebelasting17 0 0 5 5

Uitbreiding frisdrankbelasting18 0 5 13 13

19 Actualiseren leegwaarderatio 0 9 9 9

Box 2 en 3 Afbouw algemene heffingskorting AHK

met verzamelinkomen
20 PM PM PM PM

CA zelfstandigenaftrek21 0 7 13 20

CA afschaffen verhuurderheffing vanaf 202322 PM PM PM PM

CA tabaksaccijns pakje naar 10 euro23 0 2 4 6

Pakket EB24 PM PM PM PM

Totaal PM PM PM PM

Toelichting

1 Toepassing multiplier fiscale partners aiften ANBI s

Er is gecondudeerd dat de toepassing van de verhoging van 25 van giften aan cuitureie

algemeen nut beogende instellingen ANBI s in de inkomstenbelasting onjuist is toegepast Om de

toepassing in iijn te brengen met de wet is een wetswijziging benodigd De tweede kamer is

hierover geinformeerd en er is besloten om de wet op korte termijn in BP2023 te wijzigen zodat

deze in Iijn wordt gebracht met de uitvoeringspraktijk van de afgelopen 10 jaar maximaal €1 250

bij fiscale partners Momenteel schetst de Belastingdienst verschillende opties voor mogelijk
rechtsherstel voor aangiftes in de periode 2017 2022 Ervan uitgaande dat iedereen die daarover

de periode 2017 2022 recht op heeft gecompenseerd wordt bedraagt de budgettaire derving van

rechtsherstel naar verwachting € 3 miljoen

2 Fiscale klimaatmaatrecelen BPM vriistellinq bestelauto s afschaffen in 3 stappen

Fiscale klimaatmaatregel uit Coalitieakkoord met een budgettaire opbrengst Concrete invulling
staat nog open Naar verwachting ligt de budgettaire opbrengst cumulatief 2024 2030 circa 660

miljoen euro lager dan verwacht in het Coaiitieakkoord bij een afschaffing ineens per 2025 Bij
de inschatting voor het Coalitieakkoord is een eerdere grovere inschatting van deze maatregel

gebruikt Voor de nieuwe raming is zoals gebruikeiijk bij een herijking gebruik gemaakt van de

meest recente inzichten in relevante ontwikkeiingen zoais de energie en brandstofkosten Dit is

van belang voor het verschil in de kosten tussen de emissievrije en fossieie bestelauto van een

ondernemer de TCO Total Cost of Ownership en daarmee bepaiend voor de mate waarin men

overstapt op het kopen van een emissievrije bestelauto in piaats van een fossieie bestelauto

Daarnaast is de raming gemaakt met een modei waarin nu ook goed gekeken is naar anticipatie

en gedragseffecten Verder is rekening gehouden met paraiieiimport en het feit dat de bpm bij

parallelimport iager is Ook is rekening gehouden met wat deze maatregei bovenop of naast

interactie ai eerder ingezet beleid doet zoals ZE zones en de SEBA Subsidieregeling Emissieloze

Bedrijfsauto s Dit alles ieidt tot een lagere opbrengst vanuit de bpm en een grotere derving door

grondslagerosie wat meer nieuwverkopen van emissievrije bestelauto s Dekking van dit bedrag
wordt gezocht binnen het domein van de beiasting op de bestelauto bijvoorbeeld via een

verhoging van de MRB

3 Uitstei wetsvoorstel bedrag ineens

Betreft wetsvoorstei waarbij deeinemers werknemerspensioen bij start pensioen maximaai 10

van het opgespaarde kapitaal als bedrag ineens kunnen opnemen Begin 2021 werd datum van

inwerkingtreding wetsvoorstel bedrag ineens met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023

Mogeiijk wordt impiementatie van dit wetsvoorstel nogmaals met een jaar uitgesteld wat een

derving van 12 min euro in 2023 tot gevoig heeft

4 Zoropremie ontwikkeiing
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In augustus worden de nieuwe zorgpremies voor 2023 vastgesteld De raming van zorgpremies is

deals afhankelijk van plafondrelevante zvw uitgaven en van ontoikkelingen in de macro cijfers
zoals loon en prijsontwikkelingen Het deal van de premie dat afhankelijk is van plafond relevante

zviAf uitgaven heeft invioed op het inkomstenkader In het geval van een Zvw uitgaven meevaller

kan worden gekozen voor om dit ofwel in te zetten voor lastenverlichting ofwel voor aanvullende

uitgaven wat een dekkingsopgave van gelijke omvang betekent

5 Dekkinq Zvw uitgaven meevaller VJN

In de Voorjaarsnota is een Zvw uitgavenmeevaller van 26 miljoen ingezet voor uitgaven elders De

benodigde compenserende lastenverhoging gaat mee in de augustusbesluitvorming

Overige maatregelen waarover nog een besluit moet worden genomen over dekking

In standen in min is saldoverslechterend

lastenverlichting
2022 2023 2024 2025

Box 3 arrest niet bezwaarmakers25 PM PM PM PM

Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding met 2 cent26 PM PM PM PM

Verlenging beleidsregel Plato gehalte biermixen27 0 4 0 0

Uitbreiding grondslag btw 0 tarief zonnepanelen28 0 1 1 1

30 regeling beperken tot Balkenende norm

overgangsregeling en ETK
29 PM PM PM PM

Uitstel implementatie wetsvoonstel excessief lenen met 1

jaar
30 0 20 0 0

Fiscale klimaatmaatregelen Uitstel EB maatregelen31 PM PM PM PM

25 Box 3 arrest niet bezwaarmakers

In augustus vindt besluitvorming plaats hoe om te gaan met de niet bezwaarmakers van Hoge

Raad arrest box 3 De dekkingsopgave hangt af van uiteindelijke scenario Zie de bijiage vermogen

van de overzichtsnota voor meer informatie De range van budgettaire impact gaat van geen

budgettair effect bij optie Geen rechtsherstel voor niet bezwaarmakers tot 4 1 mid euro bij
scenario Volledig rechtsherstel voor niet bezwaarmakers

26 Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding met 2 cent

In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota is besloten de onbelaste reiskostenvergoeding van

momenteel € 0 19 per kilometer te verhogen waarvoor taakstellend € 200 miljoen in 2023 en

€ 400 miljoen structureel beschikbaar is Binnen dit taakstellende budget is een verhoging van 1 a

1 5 cent mogelijk per 2023 en een vergelijkbare verhoging per 2024 De staatssecretaris heeft in

de 3e beslisnota Belastingplan 2023 aangegeven een voorkeur te hebben voor een verhoging met

2 cent per 2023 en 4 cent per 2024 Daartoe is het huidige beschikbare budget niet toereikend

Hiervoor is aanvullende dekking nodig van PM in 2023 en PM structureel

27 Verlengen beleidsreQel Plato gehalte biermixen

PM

28 Uitbreiden Qrondslag btw 0 tarief zonnepanelen

In de voorjaarsnota is besloten om zonnepanelen onder het btw 0 tarief te laten vallen Naar

aanleiding van de internetconsultatie is de wens opgekomen om ook geintegreerde zonnepanelen
onder dit tarief te laten vallen

29 30 reqelinq aftoppen op Balkenende norm omganq met ETK en overoangsrecht

De huidige 30 regeling maakt het mogelijk dat expats binnen een kalenderjaar kunnen schuiven

met kosten en afwisselend in sommige maanden gebruik kunnen maken van ETK en in andere

maanden van de afgetopte 30 regeling Deze mogelijkheid bestaat al maar wordt naar
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inschatting niet veel gebruikt Door de bekendheid die dit zal krijgen alsmede het aftoppen van de

30 regeling zal dit leiden tot meer arbitrage binnen het jaar en daarmee tot belastingderving

30 Uitstel implementatie vifetsvoorstel excessief lenen met 1 iaar

Deze maatregel is eerder reeds uitgesteld met 1 jaar Mogelijk wordt de maatregel wederom

uitgesteld tot 1 januari 2024

31 Fiscale klimaatmaatreqelen EB maatregelen

In CA zijn enkele EB maatregelen opgenomen vifaaronder een schuif tussen 1® schijf gas en 1®

schijf elektra Er is nog geen definitief besluit genomen op welke \«ijze deze worden opgenomen in

het BP
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TER BESPREKING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Bijiage 4 Voorbereiding koopkrachtmaatregelen

augustusbesluitvorming
Datum

8 augustus 2C22

Notanummer

2022 0000202813

Bijlagen

geen

Aanleiding

Op 10 augustus 13 00 14 00 vindt een voorbereidende sessie plaats over

koopkracht en lasten op arbeidl Op 16 augustus vindt de eenste politieke vierhoek

plaats Deze notitie plaatst het koopkrachtbeeld in de benodigde context en

schetst hoe maatregelen gericht op venschillende groepen eruit zouden kunnen

zien

Bespreekpunten
Welke richtingen hebben uw voorkeur richting de besluitvorming In

gezamenlijkheid met SZW wordt uiteindelijk besloten welke varianten

voorgelegd worden

Advies strateg ie

Geen richtingen kiezen voor de CPB cijfers bekend zijn 19 augustus en

daarmee de koopkrachtontwikkeling in beeld is

Structurele koopkrachtverbetering moet komen van loonsverhogingen sterk

toenemende winsten geven aan dat veel bedrijven hierook ruimte voor

hebben Als werkgevers de lonen onvoldoende verhogen voor

koopkrachtherstel is een alternatief om de werkgeverspremies te verhogen
en met de opbrengst het nettoloon van werknemers gericht te verhogen voor

de groepen die dit het meeste nodig hebben bijvoorbeeld via de

arbeidskorting

Koopkrachtherstel voor iedereen is niet haalbaar dus het advies is in te

zetten op een zo gericht mogelijk pakket voor de huishoudens die het nodig
hebben Fliervoor kunnen een aantal varianten uitgewerkt worden

Hierbij is het advies om de huidige tijdelijke maatregelen niet voort te

zetten omdat dit geen gerichte maatregelen zijn om kwetsbare huishoudens

te ondersteunen Verlaging van accijnzen het minst doelmatig gevolgd door

verlaging van de btw op energie Flet verhogen van de belastingvermindering
is ook niet doelmatig maar van de huidige maatregelen het meest gericht

Toelichting

Context bii het koopkrachtbeeld

Op vrijdag 19 augustus publiceert het CPB de cMEV met daarin het

koopkrachtbeeld voor het lopende jaar en het komende jaar Tot die tijd proberen
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we de besluitvorming zo goed als mogelijk voor te bereiden maar zouden

definitieve conclusies te voorbarig zijn

Bij de vorige faming uit begin maart CEP raamde bet CPB een doorsnee

koopkrachtontwikkeiing van 2 7 in 2022 en 1 9 in 2023 Naar verwachting
zal de koopkrachtraming voor 2022 fors neerwaarts bijgesteld worden in verband

met de gestegen inflatieraming 5 2 bij CEP terwiji de meest recente DNB

raming 8 7 bedraagt Hoe de naming voor 2023 zich ontwikkelt is op voorhand

iastig te voorspellen maar significant koopkrachthenstel iigt niet voor de hand

• Voor 2023 zal het aflopen van de tijdelijke maatregelen totaal 7 miljard de

ontwikkeling van de koopkracht negatief beinvioeden Dit effect wordt indirect

zichtbaar via de ontwikkeling van de inflatie Bij de besluitvorming dient ook

een keuze gemaakt te worden of deze tijdelijke maatregelen gedeeltelijk

verlengd worden

• Daarnaast hebben de geraamde inflatie en loonontwikkeling voor 2023 een

grote invioed op het koopkrachtbeeld maar deze ramingen worden pas

bekend bij publicatie van de cMEV

• Er is geen geld beschikbaar voor koopkrachtreparatie Er is voor 2 4 miljard^
aan lastenverlichting ingeboekt maar dit is al meegenomen in het

koopkrachtbeeld van het CPB Wei wordt de komende weken besloten over de

precieze invulling hiervan momenteel voornamelijk via de arbeidskorting
• Om de koopkracht te verhogen zijn dus dekkingsmaatregelen nodig Deze

kunnen conform de afspraak uit de Voorjaansnota gedeeltelijk gevonden
worden binnen het domein vermogen zie separate notitie

• Het generiek verhogen van de koopkracht voor alle groepen is zeer kostbaar

Ter indicatie een verhoging van l punt mediane koopkracht kost circa 5

miljard dus het beleidsmatig en structureel repareren van een mediaan

koopkrachtverlies van 6 zou jaarlijks circa 30 miljard kosten

• Dit is uiteraard een zeer onrealistisch bedrag Dit betekent dat een pakket

maatregelen meer gericht zal moeten zijn
• Daarnaast betekent het bovenal dat structureel herstel van de koopkracht

met name moet komen van loonstijgingen De cijfers geven ook aan dat hier

ruimte voor is De hoge opbrengsten in de vennootschapsbelasting afgelopen

jaar 17 hoger dan in 2019 dit jaar naar verwachting circa 40 hoger dan

in 2019 duiden erop dat het bedrijfsieven er in het algemeen goed voorstaat

Naar verwachting zal het CPB hierdoor een daling in de arbeidsinkomensquote

AIQ het deel van het nationaal inkomen dat naar arbeid gaat ramen

• Als werkgevers de lonen niet voldoende verhogen kan een loonsverhoging
ook gesimuleerd worden door werkgeverspremies te verhogen en met de

opbrengst het nettoloon van werknemers te verhogen bijvoorbeeld via

verhoging van de arbeidskorting
• Overigens dienen de koopkrachtplaatjes nog meer dan gebruikelijk voorzichtig

gei nterpreteerd worden

De inflatie is in het koopkrachtplaatje gelijk voor alle huishoudens terwiji
in praktijk de huidige inflatie gedreven door energie en voedsel de

lagere inkomensgroepen relatief sterker raakt Het daadwerkelijke

koopkrachtbeeld van deze groepen is dus slechter dan blijkt uit de

standaardplaatjes Dit geldt overigens ook voor alle maatregelen die niet

1

Oonspronkelljk 3 0 miljard maar de verhoging van de ouderenkortlng 0 6 miljard Is bj
de voo jaar^nota teruggedraald en Ingezet als dekking Binnen dit pakket zit een verhoging
van de arbeidskorting ter waarde van 2 8 miljard
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direct maar indirect via de infiatie in het koopkrachtbeeid zichtbaar

worden bijvoorbeeid de gemeentelijke toesiagen en de accijnsveriaging
De koopkrachtplaatjes iaten aiieen de ontwikkeling zien maar niet het

niveau De negatieve ontoikkeiing uit 2022 is niet meer zichtbaar in de

piaatjes voor 2023 Dit is ook reievant omdat de daadwerkeiijk ervaren

infiatie achterioopt bij de gerapporteerde infiatie door het CBS Het CBS

gaat namelijk uit van de prijzen van nieuw afgesloten energiecontracten

terwiji veei huishoudens nog een vast contract hebben

Eneraierekenina

De gestegen prijzen worden voor veei huishoudens het meest zichtbaar op de

energierekening In mei van dit jaar was voor circa 1 op de 3 huishoudens de

energierekening met meer dan 20 gestegen^ en de energieieveranciers
verwachten op basis van de huidige energieprijzen dat de gemiddelde

energierekening in 2023 t o v 2018 zou kunnen verdrievoudigen Voor een

meerpersoonshuishouden in een oude rijwoning zou dat bijvoorbeeid een stijging

van ruim 4 000 euro per jaar betekenen Daarin zijn een gedragseffect n a v de

hoge prijzen en de energiebesparende maatregeien van de afgeiopen vijf jaar
echter nog niet meegenomen

Naar aanieiding hiervan iopen een aantal trajecten die gericht zijn op de

energierekening en daarmee ook de koopkracht beinvloeden Zo worden de

gevolgen van de maatregeien uit het coalitieakkoord op de energierekening in

beeid gebracht o a schuif van elektriciteit naar gas Daarnaast komt Energie
Nederiand met een voorstei voor maatregeien gericht op compensatie op de

energierekening naar aanieiding van de Taskforce Energiearmoede U wordt over

deze trajecten separaat geTnformeerd

Moaeliike richtinaen

De vorm en omvang van een pakket aan koopkrachtmaatregelen zijn afhankelijk
van het beoogde doel Hieronder wordt een drietai doelen geschetst en de

contouren van een pakket dat bij die doeien aansiuit

1 Gericht op de meest kwetsbare huishoudens

Door de hoge infiatie kunnen meer huishoudens in betaiingsprobiemen komen

Het CPB schat dat in een donker momenteel meest reaiistisch scenario dit op

kan Iopen tot 1 2 miljoen huishoudens De tijdeiijke maatregeien in 2022 hebben

een dempend effect op deze toename De omvang van deze demping bedraagt
naar schatting 240 000 huishoudens Een doel zou kunnen zijn om diezeifde

reductie te bewerksteiiigen met maatregeien gericht op de meest kwetsbare

huishoudens Er is op dit moment nog geen pakket doorgerekend dat aan deze

doeisteliing voidoet Er kan gedacht worden aan de volgende maatregeien
• Verhooen wml met 7 5 in 2023 De verhoging van het wmi is in het

basispad venspreid over 3 jaar De verhoging naarvoren haien kost naar

huidig inzicht incidenteel 3 4 mid in 2023 afiopend naar 0 7 mid

structureel raming wordt geactualiseerd na cMEV Alle gekoppelde

maatregeien worden bij deze AMvB ook verhoogd waardoor zowel

werkenden rondom het minimumloon als uitkeringsgerechtigden incl

AOW profiteren van deze maatregei Het aantai huishoudens met

betaiingsprobiemen neemt hierdoor met circa 86 000 af

^
Helft huishoudens had in mei hogere energierekening Rabobank 28 juli 2022
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• Huur en of zorgtoeslaq verhogen Toeslagen zijn een relatief gerichte
manierom kwetsbare huishoudens te bereiken Verhoging ervan gaat
echter wel tegen de doelstelling van het kabinet in om de afhankelijkheid
van toeslagen te verminderen Een verhoging van de zorgtoeslag van

ruim 400 euro kost circa 2 1 miljard een verhoging van de huurtoeslag
van ruim 200 euro kost circa 0 3 miljard

• Dubbele ahk in biistand Door de afbouwf van de dubbele algemene

heffingskorting in de bijstand te temporiseren of zelfs terug te draaien

kunnen bijstandsgerechtigden die in 2023 de energietoeslag verliezen

gericht bereikt wforden Hiermee kan het aantal huishoudens met

betalingsproblemen met 2 500 tot 30 000 verminderd worden Een

nadeel van deze maatregel is dat deze de armoedeval vergroot het loont

minder om te gaan werken terwijl het een doelstelling uit het

Coalitieakkoord is om de armoedeval te verkleinen

Indien uitvoerbaar voor de Belastingdienst dit wordt nog uitgezocht is de

volgende maatregel ook gericht op kwetsbare huishoudens

• Huurverlaginq Het een jaar naar voren naar 1 juli 2023 halen van de

huurverlaging voor huishoudens met een inkomen tot 120 van het

sociaal minimum Dit kan het aantal huishoudens met

betalingsproblemen met 27 000 verminderen maar is

uitvoeringstechnisch voor de Belastingdienst zeer onwenselijk

2 Gericht op lage en middeninkomens

Het Nibud geeft aan dat ook mensen met middeninkomens de gevolgen van de

hoge inflatie flink voelen in de portemonnee en soms moeten bezuinigen om rond

te komen Voor deze groep zal het koopkrachtherstel primair moeten volgen uit

loonsverhogingen maar kan beleid hierookaan bijdragen Een uitgangspunt zou

bijvoorbeeld kunnen zijn om voor de eenste drie inkomensgroepen door beleid een

inkomenseffect van minimaal 1 5 te beogen ten opzichte van het basispad Op

basis van vuistregels kost een dergelijk pakket circa 5 miljard euro mogelijk
meer indien ook hogere inkomens meeprofiteren Gezien de afspraak uit de VJN

ligt het voor de hand om te kijken naar het verlagen van de lasten op arbeid

Daarnaast kan gedacht worden aan verlenging van maatregelen binnen de

energierekening hoewel die minder gericht zijn
• Verhogen arbeidskortinq Door het dakje in de arbeidskorting te

verhogen wordt werken lonender en daalt de marginale druk voor lage
middeninkomens Om deze maatregel meer te richten op de eerste drie

inkomensgroepen kan het afbouwpercentage van de arbeidskorting licht

verhoogd worden Hogere inkomens ontvangen dan nog steeds evenveel

of meer arbeidskorting maar ervaren wel een iets hogere marginale druk

• Verhogen algemene heffingskorting Deze korting is gericht op de lagere
en middeninkomens Naast werkenden profiteren ook

uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden van deze maatregel
• Verlagen tarief eerste schUf Het verlagen van TES is een generieke

maatregel waarvan zowel lage als hoge inkomens profiteren Door de

lengte van deze schijf is de maatregel relatief duur 4 mid per

procentpunt daling
• Verhogen belastinqvermindering energiebelasting In 2022 is deze

belastingvermindering tijdelijk verhoogd Deze maatregel gedeeltelijk
met een jaar verlengen kan bijdragen aan voorkomen dat huishoudens

hun energierekening niet meer kunnen betalen Alle huishoudens
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profiteren evenveel van deze maatregel maar voor lagere inkomens is

het relatieve effect grater Daarnaast blijft de prikkel het gebruik te

minderen intact

3 Schuif tussen AOF premie en arbeidskorting
Indien onvoidoende dekking gevonden kan worden binnen het domein vermogen

kan ervoor gekozen worden de premie die werkgevers betalen voor het

arbeidsongeschiktheidsfonds AOF premie te verhogen en de opbrengst in te

zetten voor een verdere verhoging van de arbeidskorting Deze combinatie van

maatregeien is samen budgettair neutraai en heeft een vergeiijkbaar effect met

een loonsverhoging door bedrijven

Uitgangspunt zou kunnen zijn om een bed rag op te haien ter waarde van

ongeveer 1 van de bruto lonen Dit is voor 2023 circa 3 5 miljard Hiervoor is

een stijging van de AOF premie met circa 1 5 nodig Met deze opbrengst kan de

arbeidskorting generiek met circa 450 euro verhoogd worden Dit voordeel komt

terecht bij zowel werkenden in loondienst ais IB ondernemers Voor werkenden

met iage en middeninkomens betekent dit een stijging van hun netto inkomen

met meer dan 1 Dit betreft het ex ante effect van deze maatregei

kanttekening is wel dat deze maatregei door doorwerkt in de loonvorming de

loonkosten voor werkgevers stijgen waardoorde groei van de brutolonen

afneemt

Voordeei van deze vormgeving is dat de werknemer er meer van overhoudt dan

bij een reguliere ioonsverhoging van 1 Een loonsverhoging leidt namelijk

gedeeitelijk tot een hoger ioon maar gedeeltelijk ook tot hogere belasting en

premie opbrengsten Bij een schuif tussen AOF premies en arbeidskorting komen

de voiledige extra uitgaven van werkgevers terecht bij werknemers

Fiches

Momenteel worden fiches uitgewerkt met opties om de koopkracht te verbeteren

De fiches omvatten opties in de ioon en inkomensheffing energierekening

toeslagen bijstand WML en overig De tabei toont een overzicht van de fiches en

hun effecten voor zover die al doorgerekend zijn

Vanwege de eerder genoemde beperkingen in de koopkrachtpiaatjes worden in

de fiches naast inkomenseffecten twee additioneie invalshoeken gebruikt Ten

eerste wordt gekeken naar de stresstest van het CPB over de toename van het

aantal huishoudens met potentieie betalingsproblemen Per maatregei wordt in

kaart gebracht in weike mate deze stijging beperkt kan worden Daarnaast zijn er

maatregeien die een specifieke kieine groep bereiken maar niet zichtbaar

worden in de mediane inkomenseffecten Daarom zijn in de fiches ook een aantal

micro voorbeelden uitgewerkt
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Budgettair beslag

in € mid

202 202 202 Stru

Huishoudens

met

betaalbaarheid

s problemen

aantal

Inkomenseffect 2023 per

kwintiel

r T 3 4 5

Inkomenseffect 2023 Effect op

naar bron inkomen] marginal

Werken Uitkerin Gepens e druk

Maatregel

d3 4 5 c g

WML verhoging in 2023 met 7 5 1 5 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 4 1 11 3 4 2 1 0 8 0 7 86 000

Extra verhogen WML2

Verlagen sociale huren voor lage

inkomens

Temporiseren afbouw dubbele AHK

bijstand

Dubbele AHK in bijstand herintroduceren

in 2023

Terugdraaien halve ring

jonggehandicaptenkorting

Verhogen zorgtoeslag 100 euro

Verhogen huurtoeslag 204 euro

Verhogen afbouwpunt huurtoeslag

Verhogen kinderbijslag kindgebonden

^dget_ _

Verhogen algemene heffingskorting

AHK

Verhogen arbeidskorting AK 200 min

extra

3 PM PM PM PM 27 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PM PM PM PM 2 500

a

4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PM PM PM PM 30 000

b

5 0 0 1 0 1 0 1

6

t7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 I 0 08 PM PM PM PM PM

9

1
1 3 0 9 0 6 0 5 0 3 0 5 1 3 1 02 1 2 1 2 1 PM 55 000

0

1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 00 2 0 2 0 2 PM 1 000

1

1

Verhogen AK intensivering CA in dak 0 0 0 0 0 3 1 0 0 9 0 9 0 0 0 02 1 2 1 2 1 PM 8 000
2

1 Verhogen AK intensivering CA in 2e

knikpunt
0 0 0 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0 42 1 2 1 2 1 PM 25 000

3

1

Verlagen IB tarief le schijf TES vl0 6 0 7 0 6 0 6 0 5 0 6 0 7 0 62 1 2 1 2 1 PM 23 000
4

1

Verruiming WKR
5

1

Opties energiebelasting
e
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1

Verlagen btw op energie 3 7 0 0 0 0 0 0
7

1

Verlagen accijns op mine rale olien 1 4 0 0 0 0 0 0
8

II
1

Maatregelen gericht op studenten
9

Verlagen indexatie eigen bijdrage

langdurige zorg

Gematigd indexeren eigen bijdragen WIz

en Wmo

2

0

E
2

0 0 0 0 0 0 0 0
0

2
4^Kinderopvangtoeslag naar 96 PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM

1

Tabel 1 Fiches gericht op koopkrachtverbetering
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Werkkostenregelinq en alternatieven

• U stas heeft gevraagd naarde mogelijkheid om per 2023 een gerichte

vrijstelling voor energiekosten in de loonheffing te introduceren als

alternatief voor het verhogen van de wkr Dit is niet mogelijk de introductie

van een dergelijke vrijstelling is geen parameterwijziging en kan daardoorop
z n vroegst 1 januari 2025 in werking treden Daarbij is nog geen rekening

gehouden met het IV portofolio van de Belastingdienst Tevens zal moeten

worden bezien hoe een dergelijke vrijstelling zich verhoudt tot de

thuiswferkkostenvergoeding Energiekosten van de thuiswerkende

werknemer zijn namelijk al meegenomen in het forfait van €2 per

thuis\Aferkdagi
• Daarbij dient opgemerkt te worden dat er loonruimte is en de werkgevers aan

zet zijn om die in te zetten voor loonsverhoging Dit soort alternatieven zijn
alleen maar ongericht en kostbaar Indien alle werkgevers voor al hun

werknemers gebruik zouden maken van de vrijstellingi kan de derving

opiopen tot meer dan € 4 miljard per jaar
• Het is echter moeilijk in te schatten hoeveel werkgevers de vergoeding

werkelijk zouden verstrekken Of werknemers de vergoeding daadwerkelijk

ontvangen is afhankelijk van de middelen en bereidheid van werkgevers om

deze vergoeding te verstrekken De mogelijkheid bestaatdatde onbelaste

vergoeding daardoor niet terecht komt bij de mensen die deze het meest

nodig hebben

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 8 van 1

1557186 00022



TERBESPREKING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Bijiage 5 Sessie lokaal belastinggebied medeoverheden

Disclaimer

Ondenstaand stuk is nog in ontwikkeling en wordt ambtelijk uitgewerkt door FIN en BZK Met

betreft een beschrijving van het voorliggende vraagstuk m b t de uitwerking van een nieuwe

financieringssystematiek voor gemeenten en provincies De in het stuk opgenomen denkrichtingen

zijn niet bedoeld als advies maarals leidraad voor politieke \weging ter voorbereiding op mogelijke

besluitvorming hierover als onderdeel van de augustusbesluitvorming

Het stuk \wordt ten behoeve van de brainstorm over het lokaal belastinggebied op 10 8 15 00

16 00 uur verder aangevuld en op basis van die sessie verder uitgew erkt

Opiegger financieringssystematiek gemeenten en provincies v a 2026

Op 23 augustus staat Bestuurlijk Overleg gepland met de VNG Vanuit het kabinet nemen MP

MBZK MFIN en stasFB deel Met IPO wordt apart gesproken Ten behoeve van

augustusbesluitvorming en de ambtelijke voorbereiding op het BO is meer politieke richting nodig

op de vragen

1 Wil het kabinet extra financiele ruimte bieden aan gemeenten en provincies

Zoja
2 Welk bedrag mogen gemeenten en provincies vanuit gaan

3 Waar moet deze financiele ruimte vandaan komen

a Verruiming lokaal belastinggebied
b Hogere bijdrage vanuit Rijk in afwijking van coalitieakkoord]
c Combinatie van Rijksbijdrage en eigen belastinggebied

Vooraf Toezegging contourennota financiele situatie medeoverheden vanaf 2026

Het kabinet heeft op lljuli jl de kamerbrief contourrennota financieringssystematiek
medeoverheden met de Kamer gedeeld Daarin benoemt het kabinet dat het noodzakelijk is om

gemeenten en provincies in September helderheid te geven over de richting van de opiossing voor

de financiele situatie in 2026 en verder Zoals in het coalitieakkoord beschreven wordt voor 2026

en verder een nieuwe financieringssystematiek uitgewerkt waarbij de mogelijkheid van een groter
lokaal belastinggebied wordt betrokken Het Kabinet zegt in de contourennota toe dat het deze

uitwerking betrekt bij de augustusbesluitvorming

Tot en met 2025 verbetert de financiele positie van gemeenten en provincies sterk Het totaal

cumulatief accres overde periode 2022 2025 bovenop de stand Miljoenennota 2022 is circa € 13

mid In 2021 behaalden gemeenten volgens voorlopige cijfers een overschot van 1 8 mid Vanaf

2026 verandert het beeld omdat het accres vanaf dan is vastgezet op 1 mid De reele financiele

ruimte van gemeenten en provincies is in 2026 circa € 2 7 mid lager dan in 2025
^
Gemeenten en

provincies moeten in november hun meetjarenbegroting t m 2026 indienen Dit betekent dat de

begroting structureel op het niveau van 2026 moet sluiten
^
Zonder extra financiele ruimte kunnen

de hogere inkomsten over de periode 2023 t m 2025 enkel incidenteel worden ingezet Overigens

ligt de reele financiele ruimte in het jaar 2026 circa € 1 4 mid hoger dan in het jaar 2021 en is het

ongeveer gelijk aan het jaar 2022

Door het vastzetten van het accres in 2026 neemt de reele financiele ruimte voor gemeenten en

provincies van 2026 niet meer toe of af Dit historische gegevens blijkt dat de autonome

uitgaven van gemeenten en provincies jaarlijks met meer toenemen dan enkel de inflatie

waarvoor het kabinet blijft compenseren onder andere door bevolkingsgroei en vergrijzing Met

^
Door het vastzetten van het volumedeel van het accres in 2026 op een plus van € 1 mid bovenop de stand

Miljoenennota 2022 en doordat de opioop van de opschalingskorting € 715 min weer in gaat
^
De begrote uitgaven moeten aansluiten bij de begrote inkomsten
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het vastzetten van het accres vanaf 2026 verliezen gemeenten en provincies een instrument om

dergelijke volumegroei op te vangen

Keuze 1 wil het kabinet extra financiele ruimte bieden aan gemeenten en provincies

Uitwerkinq Indian nee

Extra financiele ruimte voor gemeenten en provincies kan gerealiseerd wforden via een aanvullende

rijksbijdrage of door een verruiming van het lokaal belastinggebied Een extra rijksuitgave vraagt
om structurele dekking binnen de rijksbegroting en verruiming van het lokaal belastinggebied
resulteert in macro lastenverzwaring omdat het CA niet voorziet in een navenante lastenverlichting
aan Rijkszijde Indian het kabinet beide richtingen onwenselijk acht dan kan het uitspreken dat de

verdere uitwerking van de financieringssystematiek niet zal resulteren in extra financiele ruimte

voor gemeenten en provincies

VNG en IPO geven aan dat niets doen leidt tot financiele problematiek op lokaal niveau De VNG

werkt aan een stuk over de effecten van niets doen en welke keuzes zij in dat geval verwachten te

moeten maken Op hoofdlijnen komt het near op

• Geen commitment op andere dossiers nieuw beieid zonder duidelijkheid over structurele

financiering zal VNG dit koppelen aan andere beleidsdossiers waarover op dit moment

wordt gesproken met het Rijk
• Minder investenngen in maatschappelijke opgaven medeoverheden stellen dat de

onzekerheid over structurele inkomsten leidt tot minder structurele investeringen
waardoorze niet meer aan alle maatschappelijke opgaven doelen van het kabinet kunnen

bijdragen
• Verschraiing van voorzieningen medeoverheden zullen keuzes moeten maken in

onderhoud en beheervan bestaande voorzieningen
• Lokaie iastenverhoging gemeenten kunnen hun OZB verhogen is niet gemaximeerd en

provincies de huidige opcenten binnen de opcenten zit nog 0 5 mid ruimte Dit heeft

koopkrachteffecten

Keuze 2 indien het kabinet financiele ruimte wenst te creeren vanaf 2026 dan dient ook

te worden besloten over een concreet bedrag
Het is van belang over een concreet bedrag te besluiten zodat gemeenten en provincies hier

rekening met kunnen houden in de meerjarenbegroting Een dergelijk bedrag kan op venschillende

manieren \«orden onderbouwd

1 Op basis van de geraamde uitgaven van gemeenten en provincies Het rapport Lazeroms bevat

hiervoordrie scenario s

A Loon en priisontwikkelinq LPO Indien de uitgaven enkel meebewegen met de geraamde
LPO dan zijn de inkomsten ook na 2026 hoog genoeg

B Bruto binnenlands product BBP Indien de uitgaven de ontwikkelingen van het BBP

volgen dan liggen de inkomsten in 2026 ca 1 9 mid lager dan uitgaven Opiopend naar

ca 2 7 mid in 2030

C Historische uitaavenaroei Indien de uitgaven zich blijven ontwikkelingen zoals

gerealiseerd in 2017 t m 2020 dan liggende de inkomsten in 2026 ca 0 6 mid lager dan

de uitgaven Opiopend naar ca 3 8 mid in 2030

2 In opdracht van de VNG heeft ook het COELO een naming gemaakt van de inkomsten en

uitgaven van gemeenten De uitkomsten wijken door verschillen in methodiek af van het

rapport Lazeroms

A Kostendriivers Indien de uitgaven zich ontwikkelen op basis van mutaties van de

kostendrijvers aantal inwoners demografie enz dan liggen de inkomsten in 2026 ca

1 9 mid lager dan de uitgaven opiopend naar 3 mid in 2028

B Historische uitqavenqroei Indien de uitgaven zich blijven ontwikkelen zoals begroot voor

de jaren 2017 t m 2022 dan liggen de inkomsten in 2026 ca 3 9 mid lager dan de

uitgaven Opiopend naar ca 6 2 mid in 2028

NB De VNG zal zich naar verwachting richten op scenario B uit het rapport van COELO

3 Op basis van een normeringssystematiek
A Evenredioheid Als in 2026 e v de trap op trap volgens dezelfde methodiek als t m 2025

was doorgetrokken was het accres in 2026 ca 2 9 mid hoger geweest
^
Het gemeente
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en provinciefonds bewegen in dit geval mee met de uitgaven van het Rijk er is geen

koppeling met de daadwerkelijk uitgavenontwikkeling van medeoverheden Vender dan

2026 is nog niet te berekenen omdat dit afhankelijk is van keuzes van een nieuw kabinet

B BBP Ais het accres vanaf de start van het kabinet was berekend op basis van de

ontwikkeling van het BBP was het accres in 2026 ca 750 min hoger geweest opiopend
naarca 1 1 mid in 2030 disclaimer dit is een grove inschatting cijfers kunnen door

verfijning nog wijzigen Het gemeente en provinciefonds bewegen in dit gevai metde

jaariijkse ontwikkeiing van het BBP

Keuze 3 Waar moet eventuele extra financiele ruimte vandaan komen

A Verruiming lokaal belastinggebied met eventuele budgetneutrale compenserende

lastenverschuiving
B Hogere bijdrage vanuit Rijk in afwijking van financieel kader coalitieakkoord

C Combinatie A en B

Uitwerking A Verruiming lokaal belastinggebied met eventuele budgetneutrale compenserende

lastenverschuiving

• Gemeenten en provincies kan conform opgenomen in het CA de mogelijkheid worden

geboden om middels verruiming van het lokaal belastinggebied extra inkomsten te genereren

Het CA gaat daarbij niet uit van een lastenverlichting op Rijksniveau Verruiming van het lokaal

belastinggebied resulteert daarmee op macroniveau in een lastenverzwaring
• Indien politiek gewenst kunnen opties uitgewerkt worden voor gerichte compenserende

lastenverlichting De fiches die voor thema s zoals inkomsten en vermogensbelasting zijn

uitgewerkt ten behoeve van de augustusbesluitvorming kunnen hiervoor de basis vormen

Dergelijke opties dienen echter budgetneutraal te worden vormgegeven omdat ze anders het

EMU saldo belasten

• Zowel voor de verruiming van het belastinggebied van gemeenten ais voor provincies kan

worden geput uit de opties zoals opgenomen in de ambtelijke bouwstenen rapport 2020

Opties die daarin genoemd zijn zijn o a de ingezetenenheffing en herinvoering van het OZB

gebruikersdeel voor gemeenten en ingezetenenheffing voor provincies Daarnaast hebben

provincies nog de ruimte om de opcenten te verhogen
• Bij uitbreiding van het lokaal belastinggebied zal met VNG IPO moeten worden afgesproken

waar deze extra ruimte voor is bedoeld VNG en IPO stellen dat uitbreiding van het eigen

belastinggebied alleen kan dienen ter bekostiging van autonome taken Wat exact autonome

en medebewindstaken is echter niet wettelijk vastgelegd en niet zwarVwit af te bakenen niet

dichotoom Voor beleidswijzingen vanuit het Rijk die leiden tot hogere kosten voor gemeenten

en provincies is het lokaal belastinggebied in beginsel niet het aangewezen dekkingsmiddel Er

zijn echter ook kostenontwikkelingen die niet direct volgen uit rijksbeleid en waarvoor het

lokale belastinggebied wel een financieringsbron kan zijn zoals kosten ais gevolg van

bevolkingsgroei of vergrijzing
• Tevens is van belang dat VNG en IPO ais randvoorwaarde stellen dat het rijk in de

communicatie richting burger de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor een lokale

lastenverhoging en eventuele compenserende maatregelen

Uitwerking B hogere biidrage vanuit het Rijk fin afwiiking van financieel kader coalitieakkoordj

• Alternatief voor verruiming van het lokaal belastinggebied is een financiele rijksbijdrage Dit

kan middels een nieuwe normeringssystematiek bijvoorbeeldwaarbij het accres stijgt mee

met ofwel a de rijksuitgaven huidige normeringssystematiek trap op trap af ofwel b de

ontwikkeling van het BBP

• Indien kabinet van mening is dat uitgaven van medeoverheden moeten mee ademen met de

rijksuitgaven dan ligt het inhoudelijk voorde hand om een vorm van trap op trap af te

kiezen De BBP benadering suggereert dat de uitgaven van gemeenten en provincies bij een

stijgende materiele welvaarten prijzen navenant meestijgen In de praktijk is dit historisch

gezien niet exact het geval maar beiden lopen langjarig wel vergelijkbaar op In beide

^
2 4 mid accres voor het gemeentefonds 0 2 mid voor het provinciefonds en 0 3 mid voor het BTW

compensatiefonds
“
PM verwijzing
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gevallen dienen gemeenten en provincies hiermee mogelijke kostenstijgingen op te vangen

zoals bijvoorbeeld door bevolkingsgroei of vergrijzing
• Ook kan worden overwogen de opioop van de opschalingskorting definitief te schrappen voor

gemeenten en provincies Dit betreft 715 min structureel vanaf 2026

• Een extra rijksbijdrage past niet in de financiele afspraken in het CA en beinvloedt het EMU

saldo zoals door FIN berekend Deze bijdrage zal daarom binnen de kadens van de

rijksbegroting van structured dekking moeten worden voorzien De varianten hebben echter

beperkt impact op het houdbaarheidssaldo zoals door het CPB berekend
^

• De gekozen richting zal ook gevolgen moeten hebben voor de ontwikkeling van het plafond
van het Btw compensatiefonds BCF Dit dient in gelijke mate mee te groeien met het

uitgavenpatroon van de medeoverheden om te voorkomen dat het BCF een

sterfhuisconstructie wordt en daarmee ondoelmatig De precieze uitwerking hiervan inclusief

de budgettaire gevolgen worden nader bekeken

• Bij deze varianten is het van belang dat met VNG en IPO wordt afgesproken dat bij een

structured financieringssystematiek de lokad autonome kostenstijging bv door

bevolkingsgroei of vergrijzing met deze normering wordt opgevangen Dat gaat bijvoorbeeld

op voor de Wmo Alleen bij nieuwe taken of bedidswijzigingen door het Rijk die tot hogere
kosten diden bij medeoverheden zal apart moeten worden bekeken wat de financiele gevolgen

zijn en waar dekking vandaan komt

TeruQvaloptie besluit doorschuiven naarvodend vooriaar

Mogelijk is er politiek wel de intentie om gemeenten en provincies van extra structured financiele

ruimte te voorzien vanaf 2026 maar is het niet haalbaar in augustus al te besluiten over de

concrete invulling daarvan In dat geval kan het kabinet het besluit over de invulling doorschuiven

naar het vootjaar 2023 Hiermee zullen gemeenten en provincies naar verwachting pas genoegen

nemen wanneer in augustus wel een concreet en structureel bed rag wordt toegezegd Ook voor

deze toezegging is dekking nodig De verwachting is dat er volgend jaar geen nieuwe opties
beschikbaar zijn om gemeenten en provincies van extra financiele ruimte te voorzien De keuze

zoals hierboven geschetst zal dan dus opnieuw voorliggen

^
Voor het houdbaarheidssaldo zoals door CPB berekend heeft het waarschljnlijk beperkt effect omdat het CPB

de aanname doet dat het accres ook na 2025 de trap op trap af met rijksbegroting voIgt Vanaf 2027 groeien
de rijksuitgaven In de ramingen van het CPB mee met het BBP omdat er dan geen gedetallleerde cljfers zijn
meer zijn voor de rijksbegroting Ook gaat CPB er vanuit dat de opschalingskorting definitief wordt afgeschaft
i p v alleen t m 2025 zoals in het CA In de structurele situatle zou er dus geen verschll zitten tussen de trap

op trap af systematlek en een BBP IndexerIng in de ramingen van het CPB In de structurele situatie is het ook

niet houdbaarals uitgaven van medeoverheden harder stijgen dan het BBP omdat dan op de lange termijn al

het belastinggeld naar uitgaven aan medeoverheden zou moeten gaan
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Bijiage

Uitgangspunten financieringssystematiek medeoverheden

In de contourennota staat dat Rijk en medeoverheden het erover eens zijn dat naast goede

samenwerking en heldere taakverdeling een financieringssystematiek nodig is die gemeenten en

provincies stabiiiteit biedt en ruimte geeft om autonome keuzes te maken vanuit een solide

financiele basis Daarbij noemt de brief een aantal uitgangspunten

1 een goede balans tussen opgaven taken en middelen

2 betere financieringsbalans tussen eigen inkomsten van gemeenten en provincies en

bekostiging via de fondsen vanuit het Rijk
3 meerjarige stabiiiteit zodat gemeenten en provincies vooraf helderheid hebben over hun

meerjarig begrotingskader
4 het financieel en interbestuurlijk instrumentarium waaronder het uitkeringsstelsel dienen

beter aan te sluiten op taken en de vwettelijke kaders van waaruitdie taken worden

toebedeeld

5 de Gemeentewet en Provincie\«et artikel 108 resp 105 stellen datde kosten verbonden

aan de uitvoering van medebewindstaken door het Rijk worden vergoed

Het financieel kader CA en Voorjaarsnota

Het accres in 2026 is in het CA vastgezet op 1 mid bovenop de stand van de Miljoenennota
2022 en daarmee is de huidige vorm van de normeringssystematiek trap op trap af buiten

werking gesteld Het accres wordt vanaf 2026 enkel nog aangepast voor de loon en

prijsontwikkeling conform eenzelfde systematiek als de overige rijksuitgaven
Het CA biedt geen ruimte voor een extra Rijksbijdrage in het jaar 2026 en vender

Het CA biedt geen ruimte voor compenserende lastenverlichting bij uitbreiding lokaal

belastinggebied
Indien politick wenselijk kunnen inkomenseffecten van een lokale lastenverhoging alleen

door budgetneutrale schuiven binnen het lastenkader Rijk opgevangen worden

1

2

3

4
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TERINFORMATIE

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Bijiage 6 Uitgaven

• U minister heeft aangegeven dat u graag de handelingsopties zou willen inventariseren bij
een recessie om de overheidsfinancien te verbeteren Nederland kent al een lange tijd het

systeem van trendmatig begrotingsbeleid Dit houdt in dat het uitgavenplafond en lastenkader

aan het begin van de kabinetsperiode \Aforden vastgesteld en de inkomsten meebewegen met

de stand van de conjunctuur Ook de conjunctuurgevoelige uitgaven aan de bijstand en de WW

fluctueren mee zonder dat een tegenvaller op deze uitgaven als gevolg van een omsiag in de

economie ingepast hoeft te worden onder het uitgavenplafond Deze fluctuatie is van groot

belang voor de macro economische stabilisatie van de economie

• We adviseren u daarom om gedurende de kabinetsperiode vast te houden aan de principes van

het trendmatig begrotingsbeleid Dat houdt in nietsturen op saldo tenzij de Europese

begrotingsregels en de Wet Hof daartoe nopen Om het uitgavenplafond te houden bv

vanwege de rentetegenvaller kan het wel nodig zijn om maatregelen te nemen ook in

economisch slechte tijden Hierbij is het venstandig om voor maatregelen te kiezen die het

structurele groeivermogen van Nederland en houdbaarheid van de overheidsfinancien

verbeteren Een recessie kan ook bijdragen aan het politieke draagviak voor dergelijke

maatregelen
• Hierna wordt een overzicht gegeven van een aantal opties van maatregelen die kunnen viforden

genomen aan de uitgavenkant Hierbij is in de eerste plaats gekeken naar hervormingen en

besparingen in de zorg en sociale zekerheid Door de vergrijzing stijgen deze uitgaven harder

dan andere overheidsuitgaven en leveren deze maatregelen over het algemeen ook

houdbaarheidswinst

Groslijst dekkingsopties

Hieronder zijn voor een totaal van structureel 13 miljard verschillende dekkingsopties in beeld

gebracht Hierbij is in de eerste plaats gekeken naar hervormingen en besparingen in de zorg en

sociale zekerheid aan de uitgavenkant Ongeveer 2 3 van de Rijksuitgaven gaan naar de zorg en

sociale zekerheid Doorde vergrijzing stijgen deze uitgaven bovendien harder dan andere

overheidsuitgaven

^in I III ij osrif ~r L«SIIU^

Dekkingsopties uitgaven

Sociale zekerheid

WW hoger korteren getrapt

Anticumulatie ZW WW

Deeltijdfunctles in beoordellng AO

IVA uitkerlng naar 70 oude loon

WIA gebaseerd op WML

Afschaffen ANW voor nieuwe Instroom

Verlagen maximumdagloon naar modaal loon

1 op 1 koppeling AOW leeftijd

Zorg

Pakketmaatregel geneesmiddelen

Langdurige ggz terug naar Wmo en Zvw

Tarlefkorting langdurige ggz 10

Inkomensafhankelljke bijdrage Wmo

Eigen risico verhogen met 100 euro

40 380 1190 2900 3950 13130

1 300 300 100 500

2 50 50 100

6003 50 100 100

4 100 100 400

5 100 3 000

6 50 50 200 200

7 100 600 900 1 900

8 2 000

9 250 250 250 250 250

10 900 900 900

11 170 170 170 170 170

12 200 200 200 200

13 PM PM 1 400
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14 Terugbrengen tarieven informele zorg Zvw pgb

15 Invoeren benchmark verzorgings en verpleeghuizen

16 Invoeren normerende tarieven verpleeghulszorg

17 Objectief verdeelmodel gehandicaptenzorg

300 300 300 300

110 220 330 760

300 300 300 300

40 40 40 40 150 150

Een aantal maatregelen in de tabel zijn voor het laatst doorgerekend ten behoeve van de publicatie van de

Ombuigings en Intensiveringslijst [op 31 maart 2021 De bedragen in de tabel moeten dus worden gezien als

orde groottes

Hervormingen Sociale zekerheid

1 De WW wordt in de eerste maanden verhoogd dan getrapt verlaagd en de maximale duur

wordt verkort naar 1 jaar In eerste instantie leidt een hogere WW tot hogere uitgaven

2 Deze maatregel zorgt ervoor dat de WW rechten doorlopen als iemand tijdens wferkloosheid ziek

wordt en de Ziektewet ZW instroomt Nu wordt de WW uitkering stopgezet en wordt de WW

uitkering weer hervatals iemand uitstroomt uit de ZW

3 Deze maatregel zorgt ervoor dat er bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid [AO] ook

wordt gekeken naarde mogelijkheid om een deeltijdfunctie te vervullen i p v alleen maar

voltijdsfuncties Hierdoorzal de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid vaker minder

hoog uitvallen

4 De IVA uitkering is voorvolledig en duurzaam arbeidsongeschikten en ligt op een hoger niveau

dan voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten Dit zorgt voor een prikkel om volledig

arbeidsongeschikt te worden verklaard Deze maatregel trekt de hoogte van de uitkering gelijk
5 Na de loongerelateerde uitkering in de WIA op basis van eerder verdiende loon vervalt de

loonaanvullingsuitkering Dit zorgt ervoor dat de vervolguitkering in de WIA wordt gebaseerd op

het WML waardoor de WIA meerop de bijstand gaat lijken De WGA uitkering voor gedeeltelijk

arbeidsongeschikten wordt maximaal 70 WML en de IVA voor volledig arbeidsongeschikten
75 WML

6 De Algemene nabestaandenwet voorziet nabestaanden van een uitkering Deze uitkering is

hoger en aan minder voorwaarden verbonden dan de bijstand Deze uitkering kan worden

afgeschaft voor nieuwe instroom

7 De werknemersverzekeringen WW WIA ZW zijn gebaseerd op het laatstverdiende loon Dit is

gemaximeerd op het maximum dagloon Dit ligt fors hoger dan het modale maandloon waardoor

de werknemersverzekeringen ook hoger kunnen zijn dan een modaal inkomen Met deze

maatregel wordt de maximale uitkering bij een werknemersverzekering verlaagd
8 Door deze maatregel stijgt de AOW leeftijd op gelijke voet mee met de levensverwachting In

het pensioenakkoord van 2019 is dit verlaagd naar een 2 3
^^
koppeling

Besparingen Zorg
9 Deze maatregel verwijdert een aantal geneesmiddelen uit het pakket waarvoor kan worden

beargumenteerd dat collectieve verzekering niet noodzakelijk is e g maagzuurremmers en

obstipatiemiddelen De opbrengst is onzeker door nader te onderzoeken substitutie effecten

10 Vanaf 2021 is de WIz opengesteld voor mensen met een psychische grondslag maatregel
Rutte III Dit heeft tot een onvoorzien grote instroom van clienten geleid daarnaast bleek in de

nacalculatie het verschil in tarieven per client tussen Wmo en WIz groter dan vooraf voorzien Om

de beheersbaarheid van deze zorg te vergroten wordt de openstelling teruggedraaid Dit vergt

afspraken met gemeenten

11 In plaats van de langdurige ggz terug naar de Zvw en Wmo over te hevelen is het ook een

optie om de tarieven die te hoog zijn te korten Met deze maatregel wordt via een algemene

tariefkorting vooruitlopend op een kostprijsonderzoek vast een gedeelte van de kostenstijging

gecompenseerd
12 De eigen bijdrage voor de Wmo exclusief Beschermd wonen en opvang wordt inkomens en

vermogensafhankelijk conform de situatie van voor 2019 Deze maatregel wijkt af van de

maatregel in het Coalitieakkoord omdat het een breder deel van de Wmo behelst

maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen met een duurzame hulpverleningsrelatie
13 Het verhogen van het eigen risico met 100 euro levert ongeveer 1 4 miljard euro op Voor de

uitvoering moet de Zvw aangepast worden en deze moet getoetst worden aan Europees recht

duur ca 1 5 tot 2 jaar
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14 Het tarief voor informele zorg in het Zvw en WLZ pgb wordt teruggebracht van ca 22 25 euro

naar ca 15 euro Mogelijk is er substitutie van informele zorg naar duurdere formele zorg maar

deze kan niet worden gekwantificeerd
15 Bij Coalitieakkoord is besloten om de Integrale Vergelijking een benchmark i c m individuele

tarieven voor de verpleeghuissector niet in te voeren omdat VWS en het zorgveld het als een niet

wenselijke maatregel zien minder vrijheid voor aanbieders zorgkantoren Het kan echter

venstandig zijn om een dergelijke benchmark alsnog in te voeren Doelmatigheidswinst leidt

namelijk tot dezelfde zorg qua kwaliteit en toegang maar voor minder geld Het is daarmee zeker

t o v pakketverkleiningen of hogere eigen betalingen een no regret maatregel om de ouderenzorg
houdbaar te maken

16 Een alternatief voor benchmarking is het invoeren van een simpeler alternatief normerende

tarieven De tarieven worden dan gebaseerd op de best presterende instellingen in tegenstelling
tot op de gemiddelde instelling zoals nu De opbrengst is nu indicatief geraamd op 300 miljoen
euro maardit bedrag kan worden bijgesteld afhankelijk van hoe sterk er genormeerd wordt

17 De middelen in de gehandicaptenzorg worden op basis van objectieve kenmerken verdeeld in

plaats van op historische kenmerken zoals nu het geval is Dit leidt tot een meer accurate

verdeling en doelmatigheid
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TER IHFORHATIE

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Bijiage 7 Compensatie sectoren n a v analyse DNB

Aanleiding
DNB heeft op ISjuli een analyse^ gepubliceerd die de gevoigen van de gestegen energieprijzen
voor de bedrijfswinsten in kaart brengt Flieruit biijkt dat deze gevoigen te overzien zijn en er dus

geen directe aanleiding is voor generieke overheidscompensatie Ter voorbereiding op de

augustusbesluitvorming geeft deze nota een korte appreciatie van deze anaiyse en de

beleidsimplicaties

Kernpunten
• In de analyse heeft DNB meerdere scenario s ontoikkeid om de gevoigen van de gestegen

energieprijzen voorde bedrijfsiAfinsten in kaart te brengen Zeifs in een extreem scenario valien

de negatieve gevoigen voor bedrijven mee Siechts enkele sectoren zoals de metaal en de

chemiesector worden reiatief hard geraakt DNB ziet daarom geen directe aanleiding voor

generieke overheidscompensatie van de hogere energiekosten voor bedrijven
• Hoewel sectorale steunmaatregelen in sommige uiterste gevallen gewenst kan zijn delen wij

de mening van DNB dat sectorale steun in de huidige situatie zeer onwenseiijk is

• Er zijn een aantal redenen waarom sectorale steun overwogen zou kunnen worden

o Met is doelmatiger en doeltreffender dan generieke steun aangezien alleen bedrijven in

de hardst geraakte sectoren gecompenseerd worden

o Zonder steun worden duurzame investeringen van bedrijven wellicht afgeremd dit

wordt echter ondervangen door specifieke regelingen die er zijn voor verduurzaming
o Als een sector essentieel is voor het structureel verdienvermogen van Nederland en er

sprake van grote keteneffecten in de economie kan het wenselijk zijn om steun te

verlenen aan deze sector Dit alleen als bedrijven zodanig geraakt worden door

aanbodschokken dat dit tot permanente schade leidt in de sector Aangezien hoge

energieprijzen mogelijk structureel zijn is overheidssteun echter geen gepast

instrument om liquiditeitsproblemen van bedrijven op te lossen

o In Duitsland en Frankrijk worden bedrijven nu gecompenseerd Er kan daarom vraag

komen vanuit bedrijven voor steun met oog op hun concurrentiepositie
• Er zijn echter veel redenen waarom compensatie aan sectoren in de huidige situatie niet

wenselijk is

Op dit moment lijkt de macro economische impact voor Nederland van de Russischeo

invasie in Oekraine beperkt Siechts enkele sectoren worden reiatief hard geraakt
Deze sectoren vormen bovendien maareen klein deel van de economie

Zowel de hoge energieprijzen als de tegen sancties valien onder het

ondernemersrisico en bedrijven horen daarrekening mee te houden De hogere

energieprijzen en verminderde handel zijn mogelijk structureel en bedrijven dienen

zich daaraan aan te passen

Daarnaast zijn bedrijven in staat om een deel van de gestegen energiekosten door te

berekenen of te vermijden Zo is het gasverbruik van de Industrie sinds 2019 al

significant afgenomen met 20 terwiji de productie blijft stijgen in de meeste

sectoren zie figuur 1 en 2 in toelichting
Veel bedrijven zijn naar verwachting in staat zijn om geleden verliezen op te vangen

De winstquotes van bedrijven staan op dit moment op een historisch hoog niveau

Compensatie vermindert de prikkel voor bedrijven om te verduurzamen Ook zal het op

de korte termijn leiden tot een reiatief hogere vraag naar fossiele energie wat het

moeilijker maakt om onafhankelijker te worden van Rusland op het gebied van energie

Compensatie verstoort de economische en arbeidsmarktdynamiek Er is een risico dat

niet levensvatbare bedrijven overeind worden gehouden Ook is het gegeven de krappe
arbeidsmarkt onwenseiijk om laagproductieve bedrijven te lang in stand te houden

wat werknemers vasthoudt in minder productieve banen en daarmee de krapte op de

arbeidsmarkt vergroot

o

o

o

o

o

^

https www dnb nl algemeen nieuws 2022 hiogere energiekosten knjgen beperkt vat op bednjfswinsten
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o Compensatie is kostbaar Indien steun niet gepaard gaat met gelijktijdige besparingen

van eenzelfde omvang zullen de lasten worden doorgeschoven naar toekomstige

generaties
o Het huidige EZK instrumentarium voldoet om bedrijven te ondersteunen Daarnaast

zijn financiele markten in staat om in te schatten in hoeverre geraakte ondernemingen
in de toekomst levensvatbaar zijn en welke investeringen zich terugverdienen

Ondernemingen met voldoende toekomstperspectief kunnen met behulp van private
financiers liquiditeitstekorten opvangen of investeringsruimte creeren Daarom is ook

voorde harder getroffen sectoren solvabiliteitssteun niet direct noodzakelijk of

wenselij k
• Het huidige belastingplan bevat geen maatregelen die alleen specifieke sectoren of bedrijven

raakt Erzijn een aantal maatregelen die meerdere sectoren raken afschaffing FOR

middelingsregeling mijnbouwheffing vpb en energiebelasting of die sectoren indirect kunnen

raken als mensen hun consumptie verminderen We zien echter geen reden om

lastenverzwarende maatregelen uit te stellen n a v de gevolgen van de hoge energieprijzen op

sectoren

• Indien er wfel steun verleend wordt dient dit zich te richten op de mensen die het hardst

geraakt worden huishoudens met lage inkomens Generiek inkomensbeleid is dan het meest

doelmatig Maatregelen die zich richten op het verlagen van de energierekening zijn namelijk
niet doelmatig omdat daarmee alle inkomensgroepen worden gesteund terwiji hogere
inkomens de kosten zelf wel kunnen dragen Daarbij wordt de prikkel om te verduurzamen

weggenomen

• In het kader van de gestegen gasprijzen heeft EZK van de papier en kartonindustrie

staalindustrie bouwkeramiek autofabrikanten en de chipsector signalen ontvangen over

compensatie Bij LNV wordt vanuit de glastuinbouw en de visserij de roep om steun gehoord
Tot op heden wordt de kabinetslijn uitgedragen maar MEZK is door de Kamer gevraagd om

een vangnet klaar te hebben staan Uit de DNB analyse blijkt dat wanneer toch tot steun

overgegaan wordt garanties de beste optie zijn EZK is daarom begonnen met het uitwerken

van een Oekraine luik binnen de BMKB en de GO voor het geval dat deze noodzakelijk zijn Op
dit moment zien wij geen noodzaak deze in te zetten Ondernemers kunnen al gebruik maken

van de bestaande verduurzamingssubsidies en regelingen om de afhankelijkheid van gas te

verminderen

Toelichting

Figuur 1 Gasverbruik en productie van Industrie 2019 2022 vertrouweliike informatie van ABN

Amro
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Figuur 2 Gasverbruik en productie van Industrie 2022 K1 vertrouweiijke informatie van ABN
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Communicatie

Niet van toepassing

Potitiek bestuurlljke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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TER INFORHATEE

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Bijiage 8 Doelmatigheid en doeltreffendheid fiscale regelingen

• In het rapport Bouwstenen voor een beter beiastingsteisei is gekeken naar de conclusies

van evaluates van fiscaie regeiingen met betrekking tot doeitreffend en doeimatigheid
Deze resuitaten zijn geactuaiiseerd en worden vi^eergeven in het onderstaande figuur

• Er is maar een beperkt aantal regelingen waarvan overtuigend geconciudeerd is dat ze

doeitreffend en doelmatig zijn zoals de Milieu investeringsaftrek MIA Vamil en de

afdrachtvermindering speur en ontaikkeiingswerk WBSO

• Voor de meeste regelingen geidt dat er geen harde conciusies worden getrokken

bijvoorbeeid door niet eenduidige uitkomsten of gebrek aan empirisch bewijs Sinds het

bouwstenenrapport is het aantai niet geevalueerde regelingen teruggebracht van 52 naar

39 Daarnaast zal een groot deei de komende jaren alsnog geevalueerd worden

Evaluatie uitkomsten doeltreffendheid en doelmatigheid fiscale regelingen

r
21

38

20

25

Onderstaande tabel bevat in wiiiekeurige volgorde een overzicht van de negatief

geevalueerde regelingen Een aantai van deze regeiingen wordt de komende jaren

afgeschaft zoais de middeiingsregeling de schenkingsvrijstelling eigen woning het

verlaagde tarief glastuinbouw en de BPM vrijstelling voor bestelauto s Hierbij is het goed
om te beseffen dat er ook regelingen zijn waarbij de effectiviteit en doeimatigheid

twijfelachtig is maar waarbij dit niet of in mindere mate hard gemaakt kon worden

categorie niet conclusief Denk hierbij aan ondernemersregelingen zoals de meewerk en

stakingsaftrek of het verlaagde btw tarief voor arbeidsintensieve diensten

Regeling Toelichting Beleidsopvolging

Zeer beperkt effectief en efficient

GIftenaftrek Inkomstenbelasting Niet efficient en veel foutief

gebruik

Geen

Aftrek specifieke zorgkosten Niet efficient en veel foutief Geen in 2022 nieuwe
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gebruik evaluatie

Middelingsregeling Beperkt effectief en efficient Wordt afgeschaft in 2023

Hypothee krenteaftrek Beperkt effectief en efficient Geen

Aftrek financieringskosten eigen woning Beperkt effectief en efficient Geen

Aftrek perlodieke betalingen erfpacht opstal en

beklemming

Beperkt effectief en efficient Geen

Eigen woningforfa it Beperkt effectief en efficient Geen

Extra zelfstandigenaftrek starters Niet effectief Geen

Willekeurige afschrljving zeeschepen Wordt nauwelijks gebruikt Geen

Landbouwvrijstelling in de wlnstsfeer Oorspronkelljke doel is niet

langer relevant

Geen in 2023 nieuwe

evaluatie

Schenk en erfbelasting Eenmalige vrijstelling

eigen woning

Beperkt doeltreffend en niet

doelmatig

Wordt verlaagd in 2023

en afgeschaft in 2024

Schenk en erfbelasting
Bed rijfs opVO I gin gsfa ci I iteit

Doeltreffend maar niet

doelmatig

Kablnetsreactle voIgt nog

Startersaftrek bij arbeldsongeschiktheld Waarschijnlljk niet effectief Geen

Schenk en erfbelasting Facilitelten ANSI s Beperkt effectief en efficient Geen

Giftenaftrek vennootschapsbe la sting Waarschijnlljk niet effectief niet

efficient

Aangifteformulier

aangepast

OVB Vrijstelling stedelljke henstructurering Niet effectief gebruik beperkt Geen

OVB Vrijstelling Bureau Beheer

Landbouwgronden

Wordt niet meer gebruikt Geen

EB Teruggaaf energie intensieve industrie Beperkt doeltreffend Geen

EB Belastingvermindering per aansluiting Redelijk doeltreffend beperkt

doelmatig

Geen

BPM Teruggaaf en MRB Vrijstelling taxi s en

openbaar vervoer

Doeltreffendheid waarschijnlljk
zeer beperkt wel negatieve
neveneffecten

Kablnetsreactle voIgt nog

BPM Teruggaaf en MRB Vrijstelling diverse

voertuigen

Beperkt gebruik van de

regelingen betalen naar gebruik
maakt regelingen overbodig

Kablnetsreactle voIgt nog

BPM vrijstelling en MRB verlaagd tarief

bestelauto ondememers

Generiek beleld kan zelfde doel

behalen zonder negatieve

neveneffecten

BPM vrijstelling wordt

afgeschaft
kablnetsreactle verlaagd
MRB tarief voIgt nog

MRB Vrijstelling motorrijtuigen ouder dan 40

jaar

Betalen naar gebruik kan

altematief zijn bij relatlef weinig

gebruik

Kablnetsreactle voIgt nog

MRB Kwarttarief kampeerauto s Ondoelmatig omdat

kampeerauto s vaak ook deel

van het jaar geschorst zijn

Kabinetsreactie voIgt nog

Accijnzen verlaagd tarief kleine brouwerijen Oorspronkelljke reden bestaait

niet meer

Poging tot afschaffen

uiteindelijk Ingetrokken
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Ministerie van Financien

Directoraat Generaal

Belastingdienst

Bestuurlijke Politieke

Zaken

TER BESIJSSING TER BESPREKING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Stapeling werkzaamheden IV portfolio keten

Inkomensheffingen
Datum

5 augustus 2C22

Notanummer

2022 QQQQ202828

Bijlagen

geenAanleiding
De komende weken staat u richting Prinsjesdag vooreen reeks van beslissingen
over beleid en wetgeving De on mogelijkheden van de IV van de Belastingdienst

lopen daarop meerdere terreinen als een rode draad doorheen In vervolg op alle

acties rond het box 3 arrest van de Floge Raad is daarbij bijzondere focus nodig

op maatregelen in de sfeervan de inkomstenbelasting Gegeven deze stand van

zaken heeft de ambtelijke Vierhoek besproken dat het behuipzaam is indien u in

de week van 8 augustus de fractievoorzitters van de coalitiefracties belt om hen

te infomneren over bestaande beperkingen Dat is de reden dat we al vroeg in het

proces het volgende aan u voorleggen

Beslispunt
Wilt u bellen met de fractievoorzitters om hen te informeren dat

• er zijn beperkingen in de mogelijkheden om politieke wensen te

accommoderen Overvraag op het IV portfolio heeft tot gevolg dat in de

inkomstenbelasting de komende tijd alleen parameteraanpassingen mogelijk

zijn waarbij ook dan de stapeling moet worden bewaakt De oorzaak hiervan

is een stapeling van werkzaamheden rond box 3 henstel overbrugging
stelsel werkelijk rendement en de noodzakelijke modernisering van de

onderliggende systemen
• als gevolg van deze problematiek een nadere keuze nodig is uit een aantal

maatregelen waartoe reeds is besloten Onderzocht wordt voor welke

maatregelen een andere vormgeving met parameters een opiossing kan

bieden

Voorafgaand aan een mogelijk belrondje zorgen wij voor gespreksnotitie

Kernpunten
• In het IV portfolio wordt momenteel met prioriteit gewerkt aan de

werkzaamheden voor box 3 herstel overbruggingswetgeving toekomstig
stelsel

• Uit de analyse van de maatregelen die de komende jaren in de IFI keten op

stapel staan blijkt dat deze niet allemaal inpasbaar zijn in het IV portfolio
• Het gaat om 6 maatregelen uit het Coalitieakkoord de Voorjaarsnota en de

Fiscale verzamelwet 2023 en om het wetsvoorstel excessief lenen Ook is er

geen ruimte beschikbaar voor nieuwe beleidsinitiatieven waarvoor
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structuuraanpassingen in de systemen voorde inkomstenbelasting nodig zijn
waaronder herstel voor niet bezwaamnakers box 3

• U wordt gevraagd kennis te nemen van dit kneipunt in de prioritering dat

nadere keuzes zal vergen in de Augustusbesluitvorming
• Er wordt een nadere verkenning gemaakt van de budgettaire en

uitvoeringsgevoigen van uitstei van maatregelen en van mogelijke
alternatieven Deze ontvangt u zo spoedig mogelijk

• Vanwege de stapeiing van werkzaamheden in bet IV portfolio is het ad vies om

fiscale maatregeien voor de IH keten beperkt te houden tot of vorm te geven

via parameteraanpassingen
• Op maandag 8 augustus staat om 9 30u een overieg gepiand met u

staatssecretaris Fiscaliteit en Beiastingdienst waarin de kneipunten nader

besproken kunnen worden A s vrijdag 12 augustus is een overleg met u

staatssecretaris Fiscaliteit en Beiastingdienst ingepland over de bredere

portfolioproblematiek en het bijbehorende besluitvormingsproces U wordt

hierovervia een separate notitie gemformeerd

Toelichting

Inleiding

Op 6 juii jl bent u geinfomneerd over de stapeiing van maatregelen in het

portfoiio van de keten Inkomensheffingen IH keten ais gevoig van het arrest

van de Hoge Raad van 24 december 2021 over box 3 In het verlengde hiervan is

een analyse gemaakt van alle aangekondigde en verwachte maatregelen uit het

Coalitieakkoord de Voorjaansnota en het Belastingplan 2023 die de IH keten

raken

Uit de analyse blijkt dat de vraag naar IV hoger is dan het beschikbare aanbod

ondanks de maximale inzet op uitbreiding van de capaciteit Het totaalpakket van

geplande maatregelen en aanvullende ambities in de IH keten is als gevoig
hiervan niet inpasbaar in het IV portfolio Dit betekent dat er keuzes nodig zijn in

de prioritering binnen de keten

Stand nota 6 juli
• Op 6 juli jl bent u gemformeerd dat als gevoig van prioritering in het portfolio

van de IH keten van box 3 herstel oude jaren overbrugging 2023 2024

werkelijk rendement 2025 en van de uitfasering CooliGen nog slechts zeer

beperkt ruimte resteert voor andere maatregelen Daarbij bent u

gemformeerd over de volgende gevolgen en risico s van deze prioritering
o Door de werkzaamheden voor box 3 heeft de uitfasering van CooliGen

vertraging opgelopen
o Het wetsvoorstel excessief lenen is als gevoig van het uitstei van de

behandeling en het ontbreken van vastgestelde wetgeving niet ingepast in

het IV portfolio en concurreert om ruimte in het IV portfolio met het

stelsel werkelijk rendement

o Een succesvolle implementatie van het stelsel werkelijk rendement vergt

ook inzet van de generieke keten Gegevens en generieke keten Interactie

Voor deze ketens geldt dat de noodzakelijke werkzaamheden om voorrang

strijden met onder meer de implementatie van Europese

wetgevingstrajecten en de werkzaamheden voor UHT Toeslagen
o Er blijft geen ruimte over om in te spelen op onverwachte kneipunten

nieuwe hersteloperaties of zij inslagen Dit leidttoteen kwetsbaarheid en

beperkte wendbaarheid van de IH keten
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o Het is noodzakelijk de vernieuwingsambities voor 2022 2025 te

temporiseren

Vervolganalyse
• De analyse is gemaakt met de beschikbare informatie van eind juli waartiij

ervan is uitgegaan dat de geplande opschaling van IV capaciteit voor de IH

keten realiseerbaar is Zou dat tegenvallen dan moet opnieuw wforden

geprioriteerd
• Het portfolio wordt periodiek herijkt waarbij naar de meest actuele stand

mogelijke mee en tegenvallers bij de implementatie van maatregelen moeten

worden verwerkt

• De keten Inkomensheffingen heeft geanalyseerd welke maatregelen er verder

nog op de keten afkomen uit het Coalitieakkoord de Voorjaarsnota en het

Belastingplan 2023

• Alle maatregelen die kunnen worden verwerkt als parameteraanpassing en

alle maatregelen die via aanpassingen in toelichtingen etc kunnen worden

gerealiseerd worden ingepast
• Gegeven de hierboven geschetste stand van het portfolio van de IH keten is

er niet voldoende ruimte voor inpassing van alle gewenste

structuuraanpassingen Het gaat om

1 geleidelijk afschaffen lACK

2 afschaffen fiscale oudedagsreserve FOR

3 box 2 twee schijven 26 en 29 5 per 2024

4 box 2 en 3 Afbouw AHK met verzamelinkomen

5 uitsluiten van tijdeli]ke huurovereenkomsten van toepassing

leegwaarderatio
6 wegnemen van pijnpunten in de belastingrente loopt mee in de Fiscale

verzamelwet 2023 wetgevingssignaal uit stand van de uitvoering
• Naar de huidige stand gaat de Belastingdienst uit van realisatie van

maatregelen 3 en 4 beide dekkingsmaatregelen box 3 Deze maatregelen
kunnen worden geruild tegen een andere maatregel uit de lijst zolang dat

niet leidt tot een toename van het totale beslag in IV dagen
• Er wordt een nadere verkenning uitgevoerd van de budgettaire en

uitvoeringsgevolgen van uitstel van deze maatregelen en mogelijke
alternatieven Voorde maatregelen 1 3 4 en 5 wordt daarbij onderzocht wat

mogelijk is met de inzet van parameteraanpassingen Over de uitkomsten

informeren we u zo spoedig mogelijk

Excessief lenen

• Het wetsvooi^stel excessief lenen is als gevolg van het uitstel van de

behandeling en het ontbreken van vastgestelde wetgeving niet ingepast in het

portfolio en ook niet inpasbaar bij samenloop met werkelijk rendement per

1 januari 2025

• Het wetsvoorstel moet op een enkel onderdeel ook nog nader worden

uitgewerkt in lagere regelgeving Daaraan is een additionele IV impact
verbonden die nog met een uitvoeringstoets in kaart moet worden gebracht

• U bent reeds geinformeerd dat er onderzoek wordt gedaan naar mogelijke
alternatieven die minder IV intensief zijn

• Deze alternatieven hebben een zodanige impact op de mogelijkheden om

toezicht te houden dat een afweging nodig is of het dan nog steeds gewenst is

het wetsvoorstel per 1 januari 2023 in werking te laten treden

• Bovendien is ook met een minder IV intensief alternatief IV capaciteit

gemoeid die op dit moment niet beschikbaar is
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Overige ambities

In aanvulling op de stapeling van geplande vwerkzaatnheden zijn er ook

aanvullende maatregelen waarover nog geen besluitvorming heeft

plaatsgevonden en die nog nietzijn ingepland in het IV portfolio Voor de

volgende maatregelen is dus ook geen ruimte binnen het IV portfolio voor de IH

keten

■ IBO vermogensverdeling
Uit het IBO komen drie pakketten waarin ook structuurwijzigingen worden

voorgesteld in de inkomensheffing Met de huidige prioritering is er geen

ruimte om aanvullende structuurwijzig ingen door te voeren De voor^tellen

die leiden tot parameterwijzigingen zijn wel mogelijk
• Compensatie niet bezwaarmakers

De besluitvorming over het mogelijk compenseren van niet bezwaarmakers

bij box 3 heeft nog niet plaatsgevonden In het portfolio is nu geen ruimte om

herstel voor niet bezwaarmakers in te passen zolang ook aan de

implementatie van alle maatregelen voor box 3 wordt gewerkt herstel

overbrugging werkelijk rendement

AOV ZZP

In het Coalitieakkoord is afgesproken om tot een verplichte

arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen te komen Hierbij is niet

afgesproken wie uitvoerder wordt van deze regeling Als blijkt dat de

Belastingdienst deze regeling gaat uitvoeren dan heeft dit gevolgen voor de

ruimte in het IV portfolio en de ruimte voor ander beleid Als de wetgeving
klaar is moet een uitvoeringstoets worden gedaan en kan de benodigde IV

inspanning worden bepaald met een bijbehorende planning Hoe dan ook

kunnen werkzaamheden voor AOV ZZP pas worden ingepast na afronding van

implementatie van het stelsel werkelijk rendement

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuuriijke context

De Kamer is in januari 2022 geinformeerd over het IV portfolio van de

Belastingdienst Met de planningsbrief van 24 juni jl zoals toegezegd aan het

Kamerlid Romke de Jong en de technische briefing over het stelsel werkelijk
rendement is de Kamer geinformeerd over de stapeling van werkzaamheden U

wordt geadviseerd om bij besluitvorming over de prioritering de Kamer nader te

informeren ook naar aanleiding van vragen gesteld door het Kamerlid Maatoug

tijdens het Commissiedebat van 29 juni jl

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Opbouw

■ De vermogensverdeling in beeld

■ Analyse overheidsbeleid

■ Beleidsrichtingen
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DOEL VAN MET IBO VERMOGENSVERDELING

In kaart brengen hoe naar de vermogensverdeling kan worden gekeken

Uitgebreide toelichting en weergave van de huidige beschikbare en bruikbare data over

vermogen en de verdeling daarvan

□

In kaart brengen of een maatstaf voor de vermogensverdeling een rol kan spelen
in het besluitvormingsproces en zo ja welke dan

□

Beleidsopties uitwerken ten aanzien van vermogen□

3
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Het is belangrijk om de dynamiek achter de

vermogensverdeling in beeld te brengen

Bii IQO o van de huishoudens zit SlWo van het
FOTO

Verdeling van vermogen over

huishoudens

25 65 10

Huishoudens

FILM

Opbouw van vermogen over de

levensloop

1

26

IVermogen
exd pensioen

2 41

Schuld

61ZOOM

Binnen en tussen verschillende

groepen huishoudens
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De vermogensverdeling naar huishoudens

onderkant midden top

Bij 10 van de huishoudens zit 61 van hetvermogen in Nederland
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De vermogensverdeling relatief constant over de

afgelopen 15 jaar maar schever dan gedacht

Gini coefficient

van de vermogensverdeling

Aandeel van top l® o en top 10® o

in de vermogensverdeling
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Nationale vermogen van NIse huishoudens sterk gegroeid veel

sterker dan economische groei

^
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■ Vastgoed inclusief grond

■ Waarde aandelen toegerekend tot 2012

■ Pensioenvermogen toegerekend tot 2012

■ Productiemiddelen materieel en immaterieel 7
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De onderkant is kwetsbare groep een negatief netto of geen vermogen

Het eerste percentiel vormt een hele afwijkende groep
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De eigen woning vormt het belangrijkste vermogensbestanddeel van de

middenaroepen Daar staat grote hypotheekschuld tegenover
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Het pensioenvermogen is ongelijk verdeeld tussen hoog en laagopgeleiden

Verder inzoomen laat zien dat pensioenen de verschillen in vermogen tussen hoog en laagopgeleiden niet

kleiner maken
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De top l° o rijkste huishoudens springt eruit qua omvang en samenstelling van het

vermogen
Het aanmerkelijk belang vormt 60 van hun vermogen en zij bezitten 75 van het totale

ab vermogen Ook relatief veel box 3 schuld

€600
3S0

I
€300

€500
O

€ iSO

I
€400 CJDO

o
€ ISO

S €300

I €100
c

tu

■o

€200 SO

£

I
CO

€100

■tso■crTT

■ I
TT

le kwart 2e kwart Be kwart 4e kwart

€0

■cvmarbcminHn ibcol

E^i waning

■ AinmerMj9 bding

ON»tto u frnoc n

■ OwriBt ithUatn im 3 »n KlriirKliuld

HypDth« l

■ OikdtrnfmincAftfmottn€ 100

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

■ Oixerige ^rhiJden ht3x 3 en ^tudieschuld]

■ Hypotheek

■ OidernemingOTermagen

■ O erige beritlingen bdi 3

Eigen vjoning

■ Aanmerhel ijk bel a ng

O Netto yermoflen

11

9 14 2022

1557192 00028



Vermogen van NIse huishoudens

Ioornamelijk belast in Aantal huishoudens

1 000 000Categoric Vermogen Aandeel

Box 1 en box 3 7 9Pensioenvermogen

Eigen woning netto

Wv Waarde eigen woning

Wv Hypotheekschuld eigen

woning

Financieel vermogen netto

1561 47LL

■rBox 1

Box 1 EWF

Box 1 HRA

825 25

4 51549

3 7

724

Box 3321 10

7 7

Wv Bank en spaartegoeden 327

1 2Wv Effecten 137

3 9Wv Schulden 143

Box 2 0 5
Aanmerkelijk belang

Onroerend goed overig

Ondernemingsvermogen

Totaal

397 12

Box 3 0 5153 5

Box 1 1 080 2

3325 100
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Belastingontvangsten en derving mbt vermogen
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■ Box 3
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Overheidsbeleid vergroot verschillen tussen huishoudens

en versterkt bestaande ongelijkheden

Vermogen niet in beeld tijdens besluitvorming

Groot verschil in belasten van inkomen uit arbeid en inkomen uit vermogen

Ruime vrijstelling in schenk en erfbelasting voor ondernemingsvermogen
Vergroot
verschillen

tussen

huishoudens

Fiscale subsidiering eigen woning en pensioen vernnogen verschillend belast

Onbeoogd gebruik door onevenwichtige belastingheffing en complexiteit

I Vermogenstoetsen vermogeninkomenbijtelling collectieve regelingen uiteenlopend
vormgegeven

✓
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De balans in het belasten van werknemers IB

ondernemers en dga s is steeds meer uit het zicht geraakt
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Door de verschillende typen vermogen in samenhang te

presenteren wordt de uiteenlopende belastingdruk
zichtbaar

Belastingdruk op rendement 4

Huidig beieid Variant op beieid
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Fiscale onevenwichtigheden aanpakken

Korte termijn box 3 naar werkeHjk rendement past hierbij

o
—I

□ nn

Gelijker belasten

verschillende

typen werkenden

Beperken

opmerkelijke
belastingconstructies

Gelijker belasten

verschillende

vermogensvormen

Gelijker belasten

vermogens

overdrachten

PAKKET CPAKKET A PAKKET B

Lange termijn
Herziening van het boxenstelsel
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Meten is weten

1 Monitoring marginale toptarieven dga IB ondernemer werknemer

specifiek ook bij besluitvorming

2 Jaarlijks in beeld brengen opmerkelijke belastingconstructies

3 Vermogensverdeling blijvend in beeld brengen in beleidscyclus
verankeren

4 Conitinue aandacht verbeteren en borging data over vermogensvormen

en daaraan gerelateerde statistieken

5 Borging aangiftedata overwegen aandeelhoudersregister

18
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Daarnaast zijn er ook een aantal andere

beleidsrichtingen uitgewerkt

• •

Bevorderen kansengelijkheid
via vermogensoverdrachten tussen generatesJ

IW
Richten op verdeling top midden onderkant

V

I

Richten op Internationale financialisering
Waarde van al het vastgoed belasten idealiter grond locatie
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Een aantal handige bijiagen

■ AanbiedinRsbrief bij rapport IBQ yermoRensverdelinR Licht uit Spot aan de

VermoRensverdeliriR | Kamerstuk RiiksQverheid nl

■ Samenvatting Tabel 1 Alle beleidsrichtingen op een rij

Bijiage 15

Bijlage 16

Bijiage 10 11

Bijlage 7

Bijiage 8

Bijlage 4

Fichebundel

Infographic vermogen en vermogensverdeling CBS

Opmerkelijke belastingconstructies en beleidsrichtingen

Vermogensgroei van huishoudens en financiaiisering

Schokbestendigheid huishoudens

Technisch Rapport Vermogensverdeling
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Van

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp

Datum

RE Ter akkoord stukken politieke vierhoek dinsdag

vrijdag 12 augustus 2022 06 37 00

Beste Persoonsgegevens

Dank nog niet akkoord Ik zal een paar aanvullingen telefonisch voor 9 00 uur doorgeven
Die liggen in lijn met de eerdere deelsessies van eerder deze week Wanneer worden de

ontbrekende gegevens aangeleverd

Mvg

Mamix

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van Persoonsgegevens

Datum donderdag 11 aug 2022 6 22 PM

Persoonsgegevens

Onderwerp Ter akkoord stukken poJitieke vierhoek dinsdag

Hoi Sigrid en Marnix

Bijgevoegd vinden jullie twee stukken in zowel word als pdf ten behoeve van de politieke vierhoek aanstaande dinsdag

te weten 1 routekaart tbvoverieg fractievoorzitters en 2 memo scenario s niet bezwaarmakers box 3 Ter toelichting

hierop nog een paar punten

• Ten aanzien van de routekaart is ons voorstei om alleen voor de politieke vierhoek en dus niet voor de

fractievoorzitters het stuk over uitgaven en gemeentefinancien weg te laten omdat het in de vierhoek

alleen over lastenbesluitvorming gaat en niet de juiste departementen aanwezig zijn

1557230 00029



In beide stukken is de laatste stand van zaken rondom de uitvoering opgenomen incl de benodigde

uitstel invoering stelsel werkelijk rendement box 3 van 2025 naar 2026

• We zijn nog bezig met een stuk over de koopkracht die we ook willen agenderen komende dinsdag

Deze wordt morgen nog voor akkoord aan jullie voorgelegd Dat gaat niet zozeer om nieuwe

informatie maar met welke redeneerlijn je het vraagstuk kunt aanviiegen

Ziin iuiiie akkoord met aeendering van deze twee stukken Zou fijn ais jullie spoedig kunnen reageren Morgen uiterlijk

rond het middaguur moeten we aanleveren bij AZ zodat de andere departementen ook hun ministers kunnen

voorbereiden

Tot slot zijn we bezig met het beantwoorden van jullie vragen o a over de energierekening en vergeiijking met andere

EU landen en voIgt voor de politieke vierhoek van dinsdag ook nog een advies en een spreeklijn

Mochten jullie hierbij nog vragen hebben dan horen we dat graag

Groef ersoonsgegevens

1557230 00029



PersoonsgegevensVan

Verzonden vrijdag 12 augustus 2022 17 34

Persoonsgegevens

Onderwerp RE Ter akkoord stukken politieke vierhoek dinsdag

Hoi Sigrid en Marnix

In bijgevoegde stukken vinden jullie de definitieve ver^ies van de routekaart en het memo over de

box 3 niet bezwaarmakers zoals die vandaag zijn verspreid Zoals gister in de mail al

aangekondigd vinden jullie bijgevoegd het stuk over de koopkracht dat ook geagendeerd staat

voor de politieke vierhoek van aankomende dinsdag Het gaat hierbij niet om nieuwe informatie

maar meer hoe je het verhaal over de koopkracht kunt aanviiegen

We horen araag of jullie akkoord ziin met aaenderina van dit stuk AZ heeft ons gevraagd om

maandag in de loop van de ochtend aan te leveren Fijn dus al jullie voor die tijd kunnen reageren

Tot slot vinden jullie nav jouw feitelijke vragen Sigrid twee factsheets over 1 de stijging van

de energierekening 2023 en 2 vergelijking prijzen en gevoerd beleid in andere EU landen Deze

stukken gaan uiteraard maandag ook nog officieel de lijn in zodat jullie op papier hebben maar

leek ons nuttig als jullie deze informatie nu alvast tot je beschikking hebben

Fijn weekend alvast en groet Persoonsgegevens
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VERTROUWELIJK

Niet verspreiden

4

‘Silf
Secretariaat Ministerraad

Mmisterie van Algemene Zaken

VIERHOEK
Kenmerk 3771981

AGENDA

Vergadering te houden op dinsdag 16 augustus 2022

in de Treveszaal van het ministerie van Algennene Zaken

aan te vangen s morgens om 10 00 uur

1 Routekaart augustusbeslultvorming 2022

Scenario s niet bezwaarmakers Box 3

5T

2 Vooruitblik koopkracht o

3

4 Mijnbouwheffingen mondeling

stukketi zijn bijgevoegd^
X stukken zijn rondgezonden
o stukken worden rondgezonden
• stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst

geen stukken

A

aanbiedingsdatum\^^

dinsdag 16 augustus 2022

Persoonsgegevens

1557233 00031



Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TERADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Annotatie politieke vierhoek 16 juli

Datum

IS augustus 2022

Natanummer

2022 00GG2073BBAanleiding
Dinsdag 16 augustus 10 00 11 00 is er een politieke vierhoek De MP is niet

aanwezig bij deze vierhoek U minister bent daarom voorzitter U minister

kunt het gesprek als voIgt inleiden

• Deze en volgende week vindt de augustusbesluitvorming plaats De volgende

politieke vierhoek vindt op vrijdag 19 augustus plaats Vrijdag worden ook de

cijfers van het CPB gepubliceerd Volgende week vinden op basis van deze

cijfers de overleggen over koopkracht plaats Morgen op woensdag 17

augustus vindt nog een overleg met de fractievoorzitters van de coalitie

plaats
• In deze vierhoek bespreken we vier agendapunten

1 Routekaart augustusbesluitvorming 2022 minister

• U kunt aangeven dat hierin de belangrijkste onderwerpen voordeze

twee weken worden toegelicht
2 Vooruitblik koopkracht minister

3 Scenario s niet bezwaarmakers box 3 staatssecretaris FB

4 Mijnbouwheffingen MEZK

Bijlagen

geen

In de bijiage onderaan deze nota vindt u een toelichting op twee onderwerpen
waar recent veel media aandacht voor is mochten deze ter sprake komen

• Mogelijkheid inkomensafhankelijke belastingvermindering energiebelasting
• Mogelijkheid afschaffen vrijstelling kolenbelasting voor

elektriciteitsopwekking

Agendapunt 1 2 Routekaart augustusbesluitvorming 2022

vooruitblik koopkracht minister

Advies en voorgestelde spreeklijn

Wij adviseren u de vierhoek mede te delen dat u de routekaart voorlegt bij het

overleg met de fractievoorzitters van de coalitie De routekaart schetst kort de

verschillende opgaven ten behoeve van het overleg met de fractievoorzitters op

17 augustus en bevat daarnaast de planning voor de augustusbesluitvorming U

kunt op basis van de volgende punten het memo met daarbij ook het memo met

de redeneerlijn koopkracht inleiden

• De opgave deze augustusbesluitvorming is groot Vrijdag 19 augustus zal het

CPB in de cMEV koopkrachtcijfers presenteren Deze zullen in 2022 naar

Pagina 1 van 1
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verwachting sterk negatief zijn en in historisch perspectief zeer uitzonderlijk
De cijfers zullen naar verwachting niet of beperkt hersteiien in 2023 De

grootste oorzaak is nog steeds de gestegen energierekening
■ De economische vooruitzichten zijn zeer onzeker en het is onduidelijk hoe

deze geopoiitieke situatie en daarmee de energieprijs zich vender zal

ontwikkelen Verduurzaming en energiebesparing zijn belangrijk om de kosten

voor huishoudens enigszins te dempen
• Structureei herstel van koopkracht zal primair moeten komen vanuit

loonstijging De reele lonen daien dit jaar terwiji het bedrijfsieven er goed
voorstaat Er is dus ruimte om lonen te verhogen

• Dan nog zal ereen grote groep huishoudens zijn met betalingsproblemen Het

is budgettair niet mogelijk om alle huishoudens volledig te compenseren voor

de gestegen energierekening Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden

Het CPB adviseert om de maatregelen vooral in te zetten op de meest

kwetsbare huishoudens

• De economische onzekerheid onderstreept ook het belang van dekking voor

eventuele maatregelen We kunnen de rekening niet doorschuiven naar

toekomstige generaties Tegenover extra uitgaven of lastenverlagingen zullen

vermindering van andere uitgaven of verhoging van de lasten staan Het IBO

Vermogensverdeling biedt daar ook aanknopingspunten voor

Agendapunt 3 Scenario s niet bezwaarmakers box 3 staatssecretaris

FB

Tijdens de voorjaansbesluitvorming is besproken om de besluitvorming over

de niet bezwaarmakers uit te stellen tot de augustusbesluitvorming
Ik heb op 8 juli een brief gestuurd naar de Kamer met de mogelijke
scenario s Hierover heeft nog geen debat plaatsgevonden De verwachting is

dat de Kamer hierover in gesprek wil gaan Er staat op 7 September een

Commissiedebat Belastingdienst gepland waar dit zou kunnen worden

besproken
In de zomer zijn de scenario s nader uitgewerkt In grote lijnen zijn er drie

opties

1 Geen rechtsherstel voor niet bezwaarmakers

2 Rechtsherstel voor niet bezwaarmakers conform bezwaarmakers of

3 Gemaximeerd rechtsherstel gericht op kleinere vermogen

Er is geen juridische verplichting om herstel te bleden dit voIgt uit het arrest

van de HR van 20 mei leder scenario heeft voor en nadelen Er is geen

perfecte opiossing

Enerzijds kan hetals rechtvaardig worden gevoeld om niet bezwaarmakers

ook herstel te bleden Ook zlj zijn in hun rechten geschonden Daarnaast ligt
met motie Eppink het verzoek om kleine spaarders te compenseren waarin

geen onderscheid wordt gemaakt in bezwaarmaker en niet bezwaarmaker

Anderzijds leidt hetbieden van herstel voorde bezwaarmakers in ieder

scenario tot een budgettaire derving die gedekt moet worden

Ten slotte ligt er momenteel al een zeer hoge druk op de uitvoering Ieder

scenario zal weer leiden tot burgerreacties die behandeld moeten worden

verzoeken bezwaren beroepenj en gaan ten koste van andere

werkzaamheden en ook tot een aanvullende impact op de ICT systemen en

mogelijke herprioritering van projecten De Belastingdienst waarschuwt voor
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overbelasting van de uitvoering De vraag naar capaciteit IV en personeel

overstijgt op dit moment al het aanbod

• Scenario 1 is juridisch houdbaar heeft geen budgettaire derving en vraagt

het minste van IV De verwachting is dat dit scenario meer burgerreacties zal

oproepen dan de scenario s 2 en 3 De niet bezwaarmaker kan het als

onrechtvaardig ervaren dat zij geen rechtsherstel ontvangen Dit kan leiden

tot verzoeken en bezw^aren overdejaren 2017 2020 verminderd vertrouwen

in de overheid en meer bezwaren in de toekomst Bovendien zal dit voorde

toekomst mogelijk betekenen dat iedere belastingplichtige bezwaargaat
maken tegen opgelegde aanslagen

• Scenario 2 is juridisch houdbaar en zal als het meest rechtvaardig wforden

beschouwd door niet bezwaarmakens in box 3 gelijke behandeling Dit

scenario leidt echter tot een grote budgettaire derving wfaarvan een groot

deel terecht komt bij mensen met veel vermogen en leidt daarnaast kosten

aan de uitgavenkant Voor de uitvoering betekent dit beperkte ICT

aanpassingen maarwel benodigde capaciteit voor de verw^erkingi van

miljoenen aanslagen 2017 2020 en behandeling van burgerreacties De

verwachting is dat dit scenario minder burgerreacties op zal roepen dan

scenario 1 Hoeveel reacties is op dit moment lastig in te schatten Het

herstel van de massaal bezwaarmakers kan een indicatie geven overde

acceptatie van de burger van het rechtsherstel

• Scenario 3 is gericht op een maximering van het herstel zodat het herstel

terecht komt bij de kleine spaarders Daarmee zijn deze scenario s het meest

in lijn met de motie van de Kamer Scenario 3A en 3B lijken het beste

uitlegbaar Hiervoor is ook juridisch advies bij de Landsadvocaat

aangevraagd reactie verwacht op woensdag 17 augustus Bij ieder scenario

onder 3 zal er een arbitraire grens worden gesteld en wijkt het herstel af van

de bezwaarmakers Hierdoor kan bij ieder scenario een groep

belastingplichtigen het geboden rechtsherstel onvoldoende vinden met

mogelijke bezwaren en of procedures tot gevolg Het aantal burgerreacties is

lastig in te schatten Voor scenario s 2 en 3 is een wettelijke basis nodig
waardoor herstel waarschijnlijk op zijn vroegst vanaf 2023 kan starten

• Daarnaast is de afgelopen periode gebleken dat door de hensteloperatie voor

box 3 en de uitbreiding van de wetgeving voor een nieuw box 3 stelsel de

invoering met ingang van 2025 niet inpasbaar is met andere maatregelen in

de inkomensheffing waartoe in het coalitieakkoord en de voorjaarsnota is

besloten Het gaat dan onder andere om het afschaffen van de fiscale

oudedagsreserve het afschaffen van de lACK voor nieuwe gevallen vanaf

2026 en de afbouw van de algemene heffingskorting met het

verzamelinkomen Uitstel van invoering van het nieuwe box 3 stelsel naar

2026 resulteert in een derving van € 385 min in 2025

Agendapunt 4 Mijnbouwheffingen EZK

Advies

Procesbelang van de staat

U kunt aangeven dat er linksom of rechtsom extra middelen nodig zijn voor

koopkrachtreparatie Een belasting op overwinsten wordt door economen en
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internationale organisaties VN IMF aanbevolen en is minder verstorend

dan andere lastenverhogingen
• Wanneer er geen zwaarwegende juridische problemen aan de verhoging van

de mijnbouvifheffingen zitten kunt u aangeven de verhoging van het

Winstaandeel bij de Augustusbesluitvorming te willen betrekken

• Indian er wel zwaarwegende juridische problemen zijn kunt u aan minister

EZK vragen hoe zij de Nederlandse inzet ziet rond de windfall profit tax in

relatie tot de maatregelen die omringende landen nemen Het beeld kan

ontstaan dat het kabinet het bedrijfsieven ontziet waardoor druk op het

algemene Vpb tarief kan ontstaan

Krachte nveld

• Uit ambtelijke vierhoek blijkt dat EZK weinig in deze optie ziet AZ staat hier

neutraler in en wil de feiten en mogelijkheden afwegen

Toelichting

Procesbelang van de staat

• Een verhoging van het Winstaandeel in de Mijnbouwwet in 2023 en 2024 zou

tot circa € 2 8 mid aan extra inkomsten leiden Hier staat een derving van

circa € 800 min in de Vpb tegenover De derving in de Vpb is in beginsel een

autonome ontwikkeling waar niet voor gecompenseerd hoeft te worden

binnen het inkomstenkader en die dus niet in mindering gebracht hoeft te

worden op de bestedingsruimte
• De BD voert de heffing van de Mijnbouwwet uit Het verhogen van het tarief

van het winstaandeel is naar verwachting uitvoerbaar per 1 januari 2023

maar zal moeten worden ingepland in het IV portfolio Het is niet zeker of

deze al per 1 januari 2023 een nieuwe heffing binnen deze wet kan

uitvoeren

• Een nieuwe heffing is zowel voor de uitvoering als voor de wetgeving een

stuk complexer De Belastingdienst geeft aan dat de standaard doorlooptijd
voorde bouwvan de benodigde uitvoeringssystemen van een nieuwe heffing
circa twee jaar bedraagt na definitieve besluitvomning Definitief uitsluitsel

verloopt via een uitvoeringstoets

Bijiage met achtergrondinformatie

Mogelijkheid inkomensafhankelijke belastingvermindenng energiebelasting
• Door onder andere Eneco is vorige week in de media gesuggereerd om de

belastingvermindering in de energiebelasting inkomensafhankelijk te maken

We onderzoeken deze maatregelen op dit moment

• De introductie van een nieuwe inkomensafhankelijke belastingvermindering is

echter zeer complex en lijkt niet uitvoerbaar per 1 januari 2023 want

o Het is nu niet mogelijk om te bepalen welk inkomen er achter een

aansluiting zit De energiebelasting EB wordt namelijk per aansluiting

bepaald en de energieleveranciens zijn in het geval van de huishoudens de
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belastingplichtigen De energieleverancier handelt op het niveau van het

huishouden dus als uitvoerder van de EB

o De uitwisseling van inkonnensgegevens met een energieleverancier is op

dit moment niet mogelijk De ICT AVG verantwoordelijkheids en

controleerbaarheidsvraagstukken die daarbij spelen zijn zeer omvangrijk
en nog niet in detail onderzocht

o Energie Nederland stelt voor om inkomensgegevens via de portal van de

inkomensafhankelijke huurverhoging in te richten Deze portal is hier niet

geschikt voor omdat de portal speciaal is ingericht op het proces rond de

huurverhoging De toegangsrestrictie wraardoor alleen een

woningcorporatie toegang heeft tot het portal is niet op korte termijn om

te bouwen Een nieuwe applicatie bouwen kost minimaal 6 maanden

o De EB is niet ingericht om inkomensgegevens in de aangiften mee te

nemen Dit nieuwe element in de belasting werkt door in veel bestaande

mechanismen zoals de teruggaafsystematiek en de controle van de

aangiften van de energieleveranciers doorde belastingdienst Het

toevoegen van een inkomensafhankelijk element zou de EB in de huidige
vorm oncontroleerbaar en daarmee onuitvoerbaar maken voor de

Belastingdienst
• Een groot aantal ideeen wordt geopperd over hoe de energierekening te

verlagen al dan niet via belastingen Bv Flip de Kam in het FD en Annemarie

van Gaal in de Telegraaf In de uitvoering stuiten deze doorgaans op

bovenstaande problemen Het belangrijkste is dat we de inkomens niet tijdig

gekoppeld kunnen worden Inkomensgegevens zijn gekoppeld aan BSN

nummens die niet voorkomen in de administratie van de energieleveranciers
Ter voorbereiding op de koopkrachtbesluitvorming brengen we momenteel samen

met EZK en SZW alle gesuggereerde opties in kaart en toetsen we deze ideeen op

haalbaarheid en uitvoerbaarheid

Mogelijkheid afschaffen vrijsteiiing kolenbeiasting voor elektriciteitsopwekking
• Nederland kenteen belasting op kolen Het tarief bedraagt in 2022 €15 49

per 1 000 kg Kolen die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit

zijn daar echter van vrijgesteld
• Door de huidige situatie in de energiemarkt is de positie van kolencentrales

aanmerkelijk beter dan een paar jaar geleden
• Het afschaffen van de vrijsteiiing in de kolenbeiasting kan ook worden

beschouwd als een soort windfaH tax

• Het afschaffen van de vrijsteiiing in de kolenbeiasting voor

elektriciteitsopwekking is uitvoerbaar per 1 januari 2023

• Vanuitjuridisch oogpunt is het afschaffen van de vrijsteiiing in de

kolenbeiasting echter risicovol vanwege de samenloop met het wettelijk
verbod op kolen per 2030

• Voor het wettelijk verbod op kolen per 2030 hebben de centrales geen

financiele vergoeding gekregen maar is een overgangsperiode van tienjaar

geboden om de schade ten gevolge van het verbod te beperken en zonodig
verdere ombouw van de centrale te realiseren

Procesbelang van de staat
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Procesbelang van de staat

• NB Vanwege de leveringszekerheid wordt nu bewust beleid gevoerd otn de

kolencentrales maximaal te laten draaien Het introduceren van de

kolenbelasting voor de kolencentrales leidt juist tot een prikkel om minder te

produceren Ditbeperktde mogelijkheid om het tarief fors te verhogen om

een hoge budgettaire opbrengst te realiseren
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Ministerie van Financien

TER BESPREKING POUTIEKE VIERHOEK 16 AUGUSTUS

nota Bespreekpuntennotitie t b v politieke vierhoek 16

augustus

Augustusbesluitvorming 2022

In de komende weken dient besloten te worden overeen groot aantal uiteenlopende

onderwerpen Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en van de

planning voor deze weken Vrijdag 19 augustus verschijnt de cMEV faming vrijdag 26 augustus

geldt als deadline voor het sturen van het Belastingplan naar de Raad van State RvS Daarmee is

er dus een week voor besluitvorming

Significante uitdagingen
• De Nederlandse economie schuurt tegen krimp aan en de vooruitzichten voor komende

jaren zijn erg onzeker gegeven de geopolitieke context De koopkracht in Nederland staat

flink onder druk door o a hoge en langdurige Inflatle NIet alleen de lage maar ook de

lagere middeninkomens komen in toenemende mate in financiele problemen
• De stresstest van het CPB laat zien dat bij de huidige prijzen in de groep tot 120 sociaal

minimum bij de meerderheid van de huishoudens betaalbaarheidsproblemen optreden Ook

in de groep tussen 120 sociaal minimum en modaal een huishoudinkomen van ongeveer

60 duizend zullen betaalbaarheidsproblemen vaker optreden
• Tegelijkertijd is de huidige arbeidsmarkt na de coronarecessie krap met breed gevoelde

personeelstekorten Alleen via loonstijging kan de koopkracht echt verbeteren Het CPB en

DNB laten ook zien dat die ruimte er is dus het is zaak dat de lonen sterker gaan stijgen
• De hoeveelheid en financiele omvang van onderwerpen waarover moet worden besloten

deze augustusbesluitvorming Is groot Gezlen de omvang van de problematiek zullen

moeilijke keuzes gemaakt moeten worden omdat niet alle wensen uitgevoerd of en

budgettair ingepast kunnen worden De begrotingsregels schrijven voor dat alle

maatregelen waartoe wordt besloten zowel incidenteel als structureel gedekt zIjn

Overzicht te bespreken onderwerpen
Koopkracht

• Het koopkrachtbeeld voor het lopende jaar zal waarschijnlijk fors negatief zijn en naar

verwachting niet of slechts beperkt te herstellen in 2023 Op 19 augustus komt het CPB met de

definitieve cijfers De koopkrachtplaatjes van het CPB houden geen rekening metde spreiding
van de effecten van de energieprijs binnen verschillende inkomensgroepen de energieprijs

loopt mee in de inflatie en het is niet zichtbaar dat voor een groep huishoudens de hogere

prijzen pas volledig doorberekend worden in 2023 Bijvoorbeeld door nabetaling in 2023 bij
een te laag maandbedrag of door het pas per 2023 aflopen van het energiecontract
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• Structureel herstel van de koopkracht zal primair moeten komen vanuit loonstijgingen In het

algemeen zijn bedrijven goed in staat de hoge prijzen doorte berekenen aan consumenten en

behalen ze hoge winsten waardoor er ruimte is om de lonen extra te verhogen Dat laten ook

DNB en CPB analyses zien Loonvorming vindt decentraal plaats en is de verantwoordelijkheid
van sociale partners Op dit moment is een licht stijgende loonontwikkeling zichtbaar maar die

is nog onvoldoende om de koopkracht te kunnen herstellen Het is dus noodzakelijk dat de

lonen steviger gaan stijgen dan nu voorzien om de koopkracht te kunnen herstellen

• De tijdelijke maatregelen ter compensatie van de gestegen energieprijzen totaal ca € 7 mid

lopen eind 2022 af Hierdoor zullen de lasten voor huishoudens met ingang van het nieuwe jaar

sterk toenemen Een gerichte en doelmatig compensatie ten behoeve van

koopkrachtondersteuning is wenselijk
• Het is budgettair niet haalbaar om alle groepen te compenseren voor de gestegen

energierekening Op basis van de huidige groothandelsprijzen kan de gemiddelde rekening met

ca 4 000 euro stijgen in 2023 t o v 2021 Om deze stijging voor alle huishoudens volledig te

compenseren kost dus tussen 20 en 30 miljard euro per jaar zo lang de prijzen hoog blijven
Er zullen dus keuzes gemaakt moeten worden in welke kwetsbare groepen gericht ondersteund

worden in de koopkracht Hierbij moet ook gekeken worden naar groepen die lastig te bereiken

zijn met het normale instrumentarium zoals studenten

• In het coalitieakkoord is afgesproken structureel € 3 mid vrij te maken voor lastenverlichting
middeninkomens Dit pakket is voorlopig ingevuld in de voorjaarsnota hierin is een opioop

opgenomen tot 2025 door een samenloop met de uitfasering van de lACK Deze invulling betrof

voornamelijk een verhoging van de arbeidskorting en de ouderenkorting In de VJN is de

verhoging van de ouderenkorting teruggedraaid als dekking voor het verhogen van de AOW

gekoppeld aan het minimumloon Deze invulling is meegenomen in het koopkrachtbeeld dat

in de cMEV gepresenteerd wordt De overgebleven € 2 4 mid moet definitief ingevuld worden

Vermoaen

Zoals afgesproken in het voorjaar zal in augustus op basis van het IBO Vermogensverdeling en de

evaluatie van de BOR gekeken worden naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op

vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht De opbrengst van de maatregelen ten

aanzien van vermogen kan daarmee helpen om de koopkracht te verbeteren

• Ten aanzien van de BOR schrijven de begrotingsregels in de startnota voor dat het

uitgangspunt bij een negatieve evaluatie van een fiscale regeling is dat de desbetreffende

fiscale regeling wordt afgeschaft Uit de recente evaluatie van de BOR blijkt dat de huidige

vormgeving van de regeling niet doelmatig is en dat deze aanpassing vergt In het

Coalitieakkoord is afgesproken dat wordt onderzocht in samenhang metde evaluatie van

de BOR hoe bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik
van de regeling kan worden tegengaan zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze

bedoeld is

• Het IBO Vermogensverdeling presenteert zes beleidsrichtingen namelijk 1 Meten is

weten 2 Fiscale onevenwichtigheden aanpakken met daaronder een pakket A B en C

3 Bevorderen kansengelijkheid via vemnogensoverdrachten tussen generaties 4 Richten

op verdeling top midden onderkant en 5 Herziening van het boxenstelsel en 6 Richten

op Internationale financialisering
• Concreet zien de beleidsrichtingen onder andere toe op maatregelen die meer evenwicht

brengen in het belasten van verschillende type werkenden waaronder onder andere het

afschaffen van het lage vpb tarief en de mkb winstvrijstelling het gelijker belasten van

vermogensoverdrachten waaronder het afschaffen van de vrijstelling goingconcernwaarde
in de BOR in combinatie met een gunstigere betalingsregeling en het gelijker belasten van

verschillende vermogensvormen met maatregelen voor het gelijker belasten van de eigen

woning met andere vermogensvormen Daarnaast benoemt het IBO dat een

tweeschijvenstructuur in box 2 zoals voorgesteld in de VJN niet past bij het opiossen van

de fiscale onevenwichtigheden in het huidige stelsel Tevens geldt daarbij dat deze

maatregel in deVJN een relatief groot beroep doet op de uitvoering Mogelijke aanpassing

van de regeling speelt dus ook beperkte uitvoeringscapaciteit vrij Tot slot presenteer het
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IBO een lijst met opmerkelijke belastingconstructies die in de praktijk worden

waargenomen met mogelijke beleidsrichtingen om deze constructies tegen te gaan

• In de Voorjaarsnota is afgesproken dat de evaluatie van de BOR betrokken wordt in

besluitvorming richting Prinsjesdag over de lasten op arbeid en vermogen de

kabinetsreactie voIgt op een later moment De kabinetsreactie op het IBO voIgt op

Prinsjesdag

Box 3

Tijdens de augustusbesluitvorming dient een besluit genomen te worden over het al dan niet

bieden van rechtsherstel aan de niet bezwaarmakers in box 3 Erzijn daarbij een aantal scenario s

denkbaardie ookaan de Kamer zijn gecommuniceerd inclusief hun budgettaire effecten De Hoge
Raad heeft in zijn arrest van 20 mei jl geoordeeld dat rechtsherstel voor niet bezwaarmakers niet

verplicht Desalniettemin kan het verlenen van rechtsherstel aan niet bezwaarmakers een politieke
keuze zijn Erzijn verschillende scenario s met varierende significante budgettaire impact Daarbij
komen nog kosten aan de uitgavenkant doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen en

uitvoeringskosten Deze bedragen dienen gedekt te worden Als hiervoor wordt gekozen dan komt

dit boven op de grote opgaven die er momenteel al zijn leder scenario 1 en 2 in mindere mate

dan 3 zal daarnaast een beroep doen op de beperkt beschikbare capaciteit van de Belastingdienst

Klimaat

In het coalitieakkoord is een aantal fiscale klimaatmaatregelen afgesproken die nog vender moeten

worden ingevuld Onderstaande 2 maatregelen moeten tijdens deze augustusbesluitvorming nader

ingevuld worden Daarnaast moet de temporiseringi van de tariefsaanpassingen in de

Energiebelasting voor huishoudens bezien worden in het kader van de koopkrachtdiscussie
• Afschaffing van de vrijstelling BPM voor bestelauto s van ondernemers In de uitwerking blijkt

dat vanwege uitvoerbaarheid de vormgeving moet worden aangepast ten opzichte van de

afspraak in het coalitieakkoord Daarnaast is de budgettaire opbrengst lager dan verwacht Er

moet invulling gevonden worden voor een cumulatieve derving van circa 660 miljoen t m 2030

• Wijzigingen in de energiebelasting in de hogere verbruiksschijven voor bedrijven

Uitvoerinqsaspecten

• De reguliere knoppen die in de augustusbesluitvorming terugkomen zoals belastingtarieven
hoogte van toeslagen en heffingskortingen zogeheten parameteraanpassingen zijn
uitvoerbaar per 2023

• Voor andere maatregelen is deze ruimte beperkter dan gedacht De uitspraak van de Hoge
Raad rond box 3 heeft een fonse impact op de mogelijkheden die de Belastingdienst heeft om

beleidswijzigingen in de inkomensheffing zogeheten structuurwijzigingen te verwerken

• De afgelopen periode is gebleken dat hierdoor de invoering van een nieuw box 3 stelsel in 2025

niet inpasbaar is met andere maatregelen in de inkomensheffing waartoe in het coalitieakkoord

en de voorjaarsnota is besloten Dit beeld wordt waarschijnlijk bevestigd in een rapport van

Capgemini dat later deze maand wordt afgerond
• Deze factoren maken uitstel van de invoering van een nieuw box 3 stelsel tot 2026

onvermijdelijk Deze stap levert ruimte op om andere maatregelen uit het coalitieakkoord en

het voorjaar volgens planning uit te voeren Om IV impact zoveel mogelijk te beperken zal bij
elk beleidsvoorstel worden bezien of het politiek en beleidsmatig wenselijk en technisch

mogelijk is om deze via een parameterwijziging vorm te geven

Inkomstenkader

• Het inkomstenkader dient in augustus gesloten te worden wat wil zeggen dat alle genomen

maatregelen gedekt zijn en het budgettair effect van de beleidsmaatregelen uitkomt op 0 In

het inkomstenkader worden o a herijkingen van eerder genomen maatregelen verwerkt en de

nieuwe maatregelen uitde augustusbesluitvorming Naast de in deze nota beschreven

onderwerpen moet er o a een keuze worden gemaakt over inzet van een eventuele mee of

tegenvaller bij Zvw uitgaven
• Daarnaast is in de begrotingsregels in de Startnota van dit kabinet opgenomen dat fiscale

regelingen in principe afgeschaft worden voor het deel dat ze negatief zijn geevalueerd De

opbrengst kan weer ingezet worden voor iets anders In het verleden zijn meerdere fiscale
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regelingen negatief geevalueerd welke in deze besluitvotming als dekking kunnen dienen Ten

behoeve van de besluitvorming zal een lijst hiervan worden opgesteld

Uitaaven ter informatie

Op het terrain van de uitgaven ligt een aantal budgettaire opgaven De afgelopen maanden is de

rente gestagen Dit leidt tot hogere uitgaven die onder het uitgavenplafond moeten worden

ingepast Het gaat indicatief om structureel € 1 1 miljard vanaf 2023 op basis van verwachte

bijstelling CPB van de rente in 2023 Deze tegenvaller dient te worden gedekt N B naar

verwachting zal de rente in het voorjaar ook voor latere jaren opwaarts worden bijgesteld en loopt
de tegenvaller verder op tot€ 5 miljard en wellicht meer In 2027 Een meer predeze omvang van

de tegenvaller kan worden berekend nadat de cMEV ramIng is gepubliceerd Daarnaast zullen de

ramingen rond het gasdossier zowel gasbaten als kosten voor Norgakkoord geactualiseerd en

verwerkt worden Naar verwachting levert dit per saldo dekkingsruimte op De omvang wordt op

dit moment in beeld gebracht Ook het uitvoeringsbeeld van de zorg en de sociale zekerheid wordt

geactualiseerd

Financiering medeoverheden fter informatiej

In het coalitieakkoord is een nieuwe financieringssystematiek aangekondigd voor de financien van

medeoverheden waaronder verruiming van het eigen belastinggebied In de contourennota die

voor het reces naar de Kamer is gestuurd is door MBZK aangekondigd dat de uitwerking van deze

financieringssystematiek bij augustusbesluitvorming wordt betrokken

Dialooq sociale partners

Het kabinet is continu in gesprek met sociale partners over de huidige economische situatie en

bespreekt daarbij ook loonontwikkeling Zoals hierboven reeds aangegeven zal verbetering van de

koopkracht primair moeten komen door een structured loonsverhoging De gesprekken met de

sociale partners hebben tot op heden hebben niet geleid tot een loonbod van de werkgevers Zij

geven aan eerst stappen van het kabinet te willen zien In het algemeen dienen de baten van

afspraken over een mogelijk sociaal akkoord met sociale partners te worden afgewogen tegenover

de kosten

Planning augustusbesluitvorming

m Product OverlegDag
Politieke vierhoek fzonder MPPi 16 auq 10 00 11 00

Coalitieoverleq ffractievoorzltters MFIN jjWo 17 auq 13 30 15 30

Coalitieoverleg
[diner fractievoorzitters MP vice HP s

Do 18 aug PM

Publicatie cMEVVrl9 aug 08 00

Politieke vierhoekVr19 auq 09 45 11 00

MinisterraadVrl9 auq 11 00 aanvanq

BWO Landbouw

BWO kolencentrales
Vr19 aug PM

Pi 23 auq PM BWO met VNG

Politieke vierhoekPi 23 auq 10 15 11 15

Vanaf 19 30 CoalitieoverleqPi 23 auq

Politieke vierhoekDo 25 auq 10 15 11 15

CoalitieoverleqDo 25 auq 20 00 aanvanq

RMR I MinisterraadVr 26 aug 10 00 aanvang

Belastingplan naar RvSVr 26 aug
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Aan Directie Algemene
Financieleen Economische

Pditiek

de Politieke Vierhoek van dinsdag 16 augustus

Inlichtingen

Persoonsgegevens

Datum

12 augustus 2022

memo Redeneerlijn koopkracht

Het koopkrachtbeeld zal voor 2022 waanschijnlijk stark negatief zijn an in

historisch parspactiaf zaar uitzondarlijk Da koopkracht zal daarbij niat of slachts

beperkt herstellen in 2023 Alhoewel de inflatie breder is dan de gestegen

energierekening is dit nog steeds de belangrijkste factor in gestegen kosten van

levensonderhoud De medianen voor de venschillende groepen houden geen

rekening met onderliggende verschillen de werkelijke hogere kosten voor de

energierekening en daarmeede terugval in koopkracht kloppen alleen

gemiddeld voor de hele populatie Voor specifieke huishoudens kunnen ze dus

stukken groteren kleinerzijn en voor een deal van de huishoudens komen de

hogere prijzen pas in 2023 tot uiting Hieronder staan drie lijnen v^aarlangs het

antwoord hierop kan lopen

Verduurzaming en verminderen verbruik1

Het is onduidelijk hoe deze geopolitieke situatie zich verder zal ontwikkelen en

hoe lang deze energieprijzen aanhouden De belangrijkste stap die gezet kan

worden om de gestegen kosten voor levensonderhoud te beperken is dan ook het

verminderen van het energieverbruik Het kabinet heeft daarom versneld ingezet

op isoleren en verduurzamen Dit vermindert structureel de vraag naar energie en

draagt bij aan de klimaatdoelstellingen

Daarnaast kunnen huishoudens en bedrijven hun energieverbruik ook

verminderen door hun gedrag aan te passen Om huishoudens hierover te

informeren en te stimuleren energie te besparen is een campagne gestart

Energie besparen doe je nu Samen met de hoge energieprijzen leidt dit ertoe

dat veel huishoudens hun gedrag aanpassen Zo geven de energieleveranciers
Eneco en Vattenfall aan dat het aantal mensen dat actief hun verbruik monitort is

verdubbeld ten opzichte van vorig jaar En ten opzichte van vorig jaar hebben de

klanten van Essent in het eerste k\Afartaal van dit jaar hun verbruik verlaagd met

27 Deels is dit het gevolg van een zachte \Afinter maar nu de prijzen verder

zijn gestegen zullen veel huishoudens hun verbruik wfaarschijnlijk verder

verminderen

Verhogen lonen2

Structureel herstel van de koopkracht zal primair moeten komen vanuit

loonstijging In het algemeen zijn bedrijven goed in staat de hoge prijzen door te

berekenen aan consumenten en behalen hoge winsten Zo boekten niet financiele

bedrijven in het eerste kwartaal van 2022 een recordwinst van 81 5 miljard euro

Pagina 1 van 1

1557236 00034



ruim 13 miljard meer dan in het eerste kwartaal van 2021 Er is dus ruimte voor

bedrijven om de lonen te verhogen Analyses van de DNB en het CPB laten dit

ook zien

De context is daartij anders dan in de jaren zeventig Ook nu kampt de economie

met hoge inflatie na een negatieve aanbodschok maar van de automatische

prijscompensatie die tot 1982 van kracht was is nu geen sprake De reele

lonen dalen ditjaar terwijl het bedrijfsleven er nu beter voor staat In 2020 21

was de gemiddelde winstquote van alle niet fi nan dele bedrijven 40 In de

periode tussen 1972 en 1982 was dat 34 Daarnaast is het monetair beleid nu

gericht op prijsstabiliteit

Op dit moment is een licht stijgende loonontwikkeling zichtbaar maar deze is nog

onvoldoende om de koopkracht te kunnen henstellen Het is dus noodzakelijk dat

de lonen steviger gaan stijgen

Gerichte compensate3

Dan nog zullen er kwetsbare huishoudens die betalingsproblemen ervaren ook al

worden er stappen gezet op het voorgaande Als aanvulling kan het kabinet

huishoudens ondersteunen met compenserende maatregelen Hierbij is een

belangrijke kanttekening datde kosten snel toenemen naarmate de groep met

compensatie groter wordt Het is budgettair niet mogelijk om alle huishoudens

volledig te compenseren voor de gestegen energierekening Er zullen dus keuzes

gemaakt moeten worden welke huishoudens en in welke mate het kabinet een

tegemoetkoming wil doen Het CPB adviseert eventuele maatregelen te richten op

de meest kwetsbare huishoudens Het CPB wijst er ook op dat de

betaalbaarheidsproblemen bij de meest kwetsbare huishoudens breder zijn ook

bij andere negatieve schokken Metde huidige onzekerheid in de economische

vooruitzichten is het daarom verstandig om de financiele weerbaarheid van

kwetsbare huishoudens te vergroten en daarbij de rekening niet door te schuiven

naar toekomstige generaties Voor eventuele maatregelen zal dus dekking

gevonden moeten worden Tegenover extra uitgaven of lastenverlagingen zullen

vermindering van andere uitgaven of verhoging van de lasten staan
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Memo scenario s rechtsherstel niet bezwaarmakers ter bespreking

Aanleiding
Dit memo bevat een beschrijving van de verschillende scenario s en enkele overwegingen voor het

al dan niet bieden van rechtsherstel aan belastingplichtigen van \Afie de definitieve aanslag over de

jaren 2017 2020 al onherroepelijk vaststond op het moment van het Kerstarrest de nlet

bezwaarmakers

De drie hoofdscenario s zijn

1 Geen rechtsherstel voor niet bezwaarmakers

2 Rechtsherstei voor niet bezwaarmakers conform bezwaarmakers € 4 1 mid

incidenteei of

3 Gemaximeerd rechtsherstel gerichtop kleinere vermogen € 1 1 3 3 mid incidenteei

afhankelijk van vormgeving

Hierbij is goed om op te merken dat bij scenario 2 en scenario 3 dekking gevonden zal moeten

worden voor de derving Daarnaast is de afgelopen periode gebleken dat door de hersteloperatie
voor box 3 de invoering van een nieuw box 3 stelsel met ingang van 2025 niet inpasbaar is met

andere maatregelen in de inkomensheffing waartoe in het coalitieakkoord en de voorjaarsnota is

besloten Dit beeld wordt waarschijnlijk bevestigd in een rapport van Capgemini dat later deze

maand wordt afgerond De uitvoering van een van deze scenario s zal leiden tot verdere

verdringing of herprioritering van deze trajecten in het IV portfolio van de Belastingdienst

Geen rechtsherstel niet bezwaarmakers

Scenario 1 Geen rechtsherstel voor niet bezwaarmakers

De box 3 heffing wordt voor alle belastingplichtigen vanaf het belastingjaar 2021 aangepast maar

voor niet bezwaarmakers wordt geen rechtsherstel voor de jaren 2017 2020 geboden

Overwegingen bij scenario 1

• Kan als onrechtvaardig worden ervaren doorde niet bezwaarmakers Dit kan leiden tot

een verminderd vertrouwen in de overheid hetgeen kan leiden tot meer bezwaren in de

toekomst om rechten veilig te stellen Echter doordat al duldelijk Is dat bezwaarmakers

jurldlsch afdwingbaar rechtsherstel krijgen en voor niet bezwaarmakers een politieke

afweging nodig is kan dit effect bij alle scenario s optreden
• De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 mei jl geoordeeld dat rechtsherstel voor niet

bezwaarmakers niet verplicht is Daarmee is dit scenario juridisch houdbaar

• Erzijn in beginsel geen aanvullende herstelwerkzaamheden nodig voorde uitvoering Wei

kunnen naast de reeds ontvangen verzoeken nog steeds verzoeken en vragen

binnenkomen van niet bezwaarmakers Omdat er een juridische grondslag aanwezig is om

geen herstel te bieden zullen deze verzoeken relatief eenvoudig te behandelen zijn
• Geen budgettaire derving aan de inkomstenkant en naar verwachting beperkte

uitvoeringskosten

Wei rechtsherstel niet bezwaarmakers

Alaemene overwegingen scenario s 2 en 3A t m 3D

• De scenario s 2 en 3A t m 3D bieden een vorm van rechtsherstel voor de niet

bezwaarmakers Voor deze scenario s geldt dat naast de gevolgen voor de inkomstenkant

er ook significante gevolgen zijn voor de uitgavenkant doorwerking op andere regelingen
en uitvoeringskosten voorde Belastingdienst Kosten voor andere departementen lopen

op tot circa 200 min euro indicatieve ramingen nog niet met betreffende departementen

afgestemd
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• Voor de uitvoeringskosten van de Belastingdienst voor herstel van de bezw aarmakers is

170 min euro cumulatief gereserveerd afgelopen voorjaar Voor de onderstaande

scenario s voor de niet bezwfaarmakers kan bezien \worden of hier de reservering voor

gebruikt kan viforden mits toereikend

• Bij deze scenario s wordt een beslag gelegd op de ICT en personele capaciteit van de

Belastingdienst Als wordt besloten tot een scenario om herstel te bieden aan niet

bezwaarmakers zullen deze werkzaamheden concurreren met andere maatregelen in het

IV portfolio en leiden tot herprioritering Daarnaast zijn de uitvoeringsgevolgen voor een

groot deel afhankelijk van de reacties van belastingplichtigen en de precieze vormgeving

van het herstel Hoeveel reacties zullen binnenkomen na toepassing van het rechtsherstel

is moeilijkte voorspellen De precieze uiteindelijke kosten en uitvoerbaarheid zullen nadat

een keuze is gemaakt voor een scenario in kaart worden gebracht in een Uitvoeringstoets

Wei is duidelijk dat alle vijf de scenario s 2 en 3A t m 3D capaciteit vragen van de

Belastingdienst wat ten koste gaat van andere werkzaamheden en ambities waarbij nu al

sprake is van onderbezetting en beperkte opschalingsmogelijkheden
• Voor deze scenario s is een wettelijke basis nodig voor de gevolgen aan de uitgavenkant

is budgettaire autorisatie nodig Dit betekent dat deze scenario s waarschijnlijk op z n

vroegst vanaf 2023 uitgevoerd kunnen worden onder voorwaarde dat er een

herprioritering van de capaciteit plaatsvindt bij de Belastingdienst
• Ten slotte kan het bieden van rechtsherstel in alle situaties door sommige burgers als

onrechtvaardig worden ervaren omdat onverplicht herstel wordt geboden uit de publieke
middelen De derving aan de inkomstenkant moet conform begrotingsregels gedekt
worden Bovendien vormt dit een precedent voor toekomstige compensatie van fiscale

uitkomsten die verder gaan dan hetgeen de rechter heeft opgelegd

Scenario 2 Rechtsherstel voor niet bezwaarmakers conform spaarvanant

In dit scenario komen niet bezwaarmakers ook in aanmerking voor rechtsherstel volgens de

forfaltaire spaarvarlant De bezwaarmakers en niet bezwaarmakers worden dus op dezelfde wijze

gecompenseerd

Overwegingen bij scenario 2

• Voor de niet bezwaarmakers zal deze variant als het rechtvaardigst worden ervaren

gelijke behandeling met bezwaarmakers

• Vanuit ICT perspectief bij de Belastingdienst zijn beperkte aanpassingen nodig en kan het

rechtsherstel het snelst gestart worden bij dit scenario ten opzichte van de scenario s 3a

t m 3d

• In dit scenario s worden circa 6 9 miljoen aanslagen hersteld in aanvulling op de aanslagen
waarvoor het rechtsherstel nu al wordt toegepast

• Een uitbreiding van de doelgroep voor rechtsherstel met de groep niet bezwaarmakers

leidt tot een budgettaire derving van € 4 1 mid Meer dan de helft van de budgettaire

derving van het rechtsherstel zal terecht komen bij belastingplichtigen met box 3

vermogens boven de twee ton

• Voorde uitgavenkant zijn eerste ramingen gemaakt De doorwerking naar andere

inkomensafhankelijke regelingen wordt geraamd op 195 min euro Gerekend met dezelfde

aannames als bij de eerste Uitvoeringstoets voor rechtsherstel zijn de kosten in de

uitvoering circa 74 min euro

Alaemene overweainaen scenario 3A t m 3D

In de scenario s 3A t m 3D wijkt het rechtsherstel voor de niet bezwaarmakers af van het

rechtsherstel voor de bezwaarmakers Hierdoor kan bij ieder van de vier scenario s een groep

belastingplichtigen het geboden rechtsherstel onvoldoende vinden ICT technisch lijken de vier

scenario s in principe technisch maakbaar voor de Belastingdienst Er moet echter een

uitvoeringstoets gedaan worden om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van deze scenario s vast

te stellen Vanaf 2023 kan de doorwerking naar andere inkomensafhankelijke regelingen en

processen voor het belastingjaar 2017 lastiger worden omdat deze doorgaans niet langer dan 5
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jaar in het verleden aangepast kunnen worden Aangezien de herstelbedragen of grenzen arbitrair

zijn gekozen kan dit leiden tot politieke discussie bij de behandeling van de wet waardoor de

uitvoering pas later definitief ingericht kan worden en tot bezwaren en rechtszaken met gevolgen
voor de uitvoering

Scenario 3A Rechtsherstel volaens de Forfaitaire spaarvariant met maximerina herstelbedraa

In deze variant wordt de forfaitaire spaarvariant ook toegepast voor niet bezwaamnakers maar

wordt het te ontvangen hersteibedrag indirect^ gemaximeerd op bijvoorbeeld € 500 of € 1 000

Overwegingen bij scenario 3A

Net als in scenario 2 worden circa 6 9 miljoen aanslagen hersteld in aanvulling op de

aanslagen waarvoor het rechtsherstel nu al wordt toegepast Ook bij dit scenario zijn de

uitvoeringsgevolgen voor een groot deel afhankelijk van de reacties van belastingplichtigen
Bovendien kan ten opzichte van scenario 2 in dit scenario ook discussie en vragen ontstaan

overde maximering van het bed rag Hierdoor zullen naar verwachting de uitvoeringskosten en

capadteitsbeslag hoger liggen dan in scenario 2

Dit scenario kost aan de inkomstenkant € 1 7 mid bij een maximering van het te ontvangen

hersteibedrag op € 500 en € 2 3 mid bij een maximering van het bedrag op € 1 000

De kosten van de doorwerking naar inkomensafhankelijke worden geraamd op maximaal 168

min euro

Deze optie is in principe technisch maakbaar voor IV Wei moet er nog rekening worden

gehouden met de gebruikelijke marge van 50 Wanneer het haalbaar is en dus past in het IV

portfolio moet nog worden bekeken De bredere uitvoerbaarheid moet ook beoordeeld worden

met een uitvoeringstoets

Scenario 3B Rechtsherstel volaens de forfaitaire spaarvariant tot maximaal vermoaen

In deze variant wordt rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant voor niet bezwaarmakers

met een vermogen tot bijvoorbeeld maximaal € 200 000 geboden Niet bezwaarmakers met een

hoger vermogen krijgen geen rechtsherstel

Overwegingen bij scenario 3B

Een harde grens kan als onrechtvaardig worden ervaren Zo krijgt een belastingpllchtige met

€ 200 001 spaargeld geen rechtsherstel terwiji lemand met € 99 000 spaargeld en € 100 000

aan aandelen wel rechtsherstel krijgt Dit vraagt om goede onderbouwing ten behoeve van de

juridische houdbaarheid Het is de vraag of voldoende rechtvaardiging bestaat voor een

dergelijke harde grens

Net zoals bij de andere scenario s is de uitvoerbaarheid voor een groot deel afhankelijk van de

reactie van belastingplichtigen Ten opzichte van scenario 2 kunnen aanvullende discussies

ontstaan over de grens in het rechtsherstel Hierdoor zullen naar verwachting de

uitvoering kosten en capadteitsbeslag hoger liggen dan in scenario 2

In dit scenario s worden circa 5 9 miljoen aanslagen hersteld in aanvulling op de aanslagen
waarvoor het rechtsherstel nu al wordt toegepast

De kosten van de doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen worden geraamd op

maximaal 168 min euro

De budgettaire derving aan de inkomstenkant bedraagtC 1 5 mid

Deze optie is in principe maakbaar voor IV Wel moet er nog rekening worden gehouden met

de gebruikelijke marge van 50 Wanneer het haalbaar is en dus past in het IV portfolio moet

nog worden bekeken De bredere uitvoerbaarheid moet beoordeeld worden met een

uitvoeringstoets

De verlaging van het box 3 inkomen wordt gemaximeerd de uiteindelijke verlaging van de belastingis

vervolgens onder andere afhankelijk van aftrekposten waardoor de verlaging van het belastingbedrag voor

individuele belastingplichtigen kan afwijken van de genoemde € 500 of € 1 000
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Scenario 3C Uitkerina vast of variabe bedraa fteaemoetkomina

Belastingplichtigen ontvangen een uitkering in de vorm van een vast of variabel bedrag van

bijvoorbeeld € 100 voor alle belastingplichtigen in box 3 of van € 250 per jaar tot een

vermogensgrens van € 100 000 en € 500 per jaar voor vemnogens tussen de € 100 000 en €

200 000 Om te voorkomen dat niet bezwaarmakers meergeld ontvangen dan bezwaarmakers

geldt het scenario voor alle belastingplichtigen in box 3

De uitkering wordt buiten de fiscaliteit vormgegeven niet via een vemnindering van de aanslag en

verloopt dus via de uitgavenkant van de rijksbegroting Voor de andere scenario s 2 en 3A B D

Is het buiten het fiscale domein om compensatie bieden vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt niet

mogelijk Door buiten het fiscale domein om compensatie te bieden blijven de fiscale regels en

aanslagen ongewijzigd Dit geeft meer ruimte om nieuwe procedurele regels vast te stellen Wei

kan compensatie buiten het fiscale domein invioed hebben op de verantwoording Dit wordt

hieronder toegelicht

Overwegingen bij scenario 3C

• Het is niet goed te rechtvaardigen waarom de groep bezwaarmakers een tweede keer

rechtsherstel ontvangt Het is ook niet goed te rechtvaardigen waarom bijvoorbeeld beleggers
die voordeel hebben ondervonden van het box 3 stelsel rechtsherstel ontvangen

• Een teruggave van € 100 voor alle box 3 belastingplichtigen kost€ 1 1 mid Een uitkering van

€ 250 per jaar tot een vermogensgrens van € 100 000 en € 500 per jaar voor vermogens

tussen de € 100 000 en € 200 000 leidt ook tot een budgettair beslag van 1 1 mid

• Dit heeft impact op andere processen dan de andere scenario s uitbetaling door cluster Inning

bij de Belastingdienst Of de beoogde miljoenen uitbetalingen via dit proces haalbaar en

uitvoerbaar zijn voor inning wordt nog onderzocht net als de gevolgen voor de

bezwaarafhandeling en de klantinteractie Voor IV worden de gevolgen en de samenloop voor

de bestaande processen en de aanpassing van herstel voor deze methode nog niet overzien

• De budgettaire derving moet gedekt worden met als uitgangspunt dat deze aan de

uitgavenkant wordt gedekt Dit zou binnen de Financien begroting gedekt moeten worden

idealiter binnen eigen begrotingsartikel artikel 1 Hiervoor is nu geen ruimte Deze optie is

enkel te bekostigen als hiergenerale middelen voor worden vrijgemaakt

Compensatie via uitnaven of tastenkant van de begroting gevolgen verantwoording

• Keuzen voor compensatie via de uitgavenkant hogere uitgaven aan niet bezwaarmakens of

lastenkant derving van belastingontvangsten heeft ook gevolgen voor de verantwoording
• Bij compensatie via de uitgavenkant is autorisatie vooraf^an het parlement nodig via een door

de Kamer geaccordeerde incidentele uitgavenbegroting Bij compensatie via de lastenkant

volstaat autorisatie achteraf vooraf mag uiteraard ook het vooraf n bnmenen van het

parlement over verwachte derving aan de lastenkant volstaat Dit betekent in beginsel dat

vanuit begrotingsperspectief compensatie via de lastenkant sneller gestart kan worden en

minder risico op onrechtmatigheden kent

• In beide gevallen is sowieso wetgeving voorzien om het rechtsherstel wettelijk te regelen
Tevens is de tolerantie foutengrens bij de lastenkant hoger afhankelijk van de omvang van

het artikel

Scenario 3D Verhoaina heffmavririe vermoaen

Het heffingvrije vermogen wordt met terugwerkende kracht verhoogd naar€ 100 000 in 2017

2020

Overwegingen bij scenario 3D

• Om te voorkomen dat bezwaarmakers uiteindelijk slechter af zijn dan niet bezwaarmakers

wordt ook aan hen opnieuw rechtsherstel geboden Het is niet goed te rechtvaardigen
waarom deze groep een tweede keer rechtsherstel ontvangt Het is ook niet goed te
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rechtvaardigen waarom bijvoorbeeld beleggers die voordeel hebben ondervonden van het box

3 stelsel rechtsherstel ontvangen
• Als het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd naar € 100 000 in 2017 2020 leidt dit tot een

budgettaire derving van 3 3 mid Hier komen de uitvoeringskosten en de doorwerking naar

andere inkomensafhankelijke regelingen nog bovenop
• Deze optie is aileen IV technisch maakbaar als aan alle beiastingpiichtigen wordt gevraagd

opnieuw aangifte te doen voor de verschillende jaren De online aangifte moet dan worden

aangepast voor de jaren 2017 2022 en hetzelfde geldt voor externe softwareleveranciers

Zonder nieuwe aangiftes is dit scenario niet te realiseren

• De kosten van de doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen kan hiervoor nog niet in

beeid worden gebracht
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Verhoaina miinbouwheffinaen t b v politieke vierhoek 16 auaustus

Aanleiding

Op 1 juli is de Tweede Kamer geinformeerd overde mogelijkheden om excessieve winsten van

energiebedrijven te belasten Daarin is toegelicht dat een specifieke solidariteitsheffing voor

energiebedrijven op korte termijn niet mogelijk is Ook is toegelicht dat een alternatieve route een

verhoging van de mijnbouwheffingen kan zijn De juridische haalbaarheid en budgettaire opbrengst
waren nog uitzoekpunten

Bespreekpunt
Procesbelang van de staat

Kernpunten
• Een heffing in 2023 en 2024 levert in totaal circa 2 8 mid aan incidentele budgettaire baten

op die aan lastenverlichting voor burgers kunnen worden besteed

Procesbelang van de staat

Deze maatregel verhoogt de lasten van enkele partijen die profiteren van de hoge

energieprijzen
Een windfall tax wordt door Internationale organisaties als de VN en het IMF aanbevolen

Anderzijds wordt een windfall tax door de Wetenschappelijke Adviesraad van het Duitse

ministerie van Financien afgeraden
Een verhoging van het tarief van de cijns of het winstaandeel per 1 januari 2023 is uitvoerbaar

voorde Belastingdienst

Toelichting

Juridische analyse
• De hoogte van de mijnbouwheffingen cijns en winstaandeel is in de Mijnbouwwet vastgelegd

Voor een verhoging daarvan is dus een wijziging van de Mijnbouwwet noodzakelijk
• In de Mijnbouwwet artikel 55 is opgenomen dat kortgezegd wijziging van de cijns of het

winstaandeel niet van toepassing is op de bestaande vergunninghouders
• Dit betekent dat het wijzigen van regels daarover zoals het verhogen van tarieven niet zal

gelden voor houdens van vergunningen die voor de wijziging zijn verleend maar enkel voor

houders van vergunningen die na de invoering van de wijziging zijn verleend

• Dit artikel is per amendement van toenmalig Tweede Kamerlid Van Walsem D66
^
in de

Mijnbouwwet gekomen met als expliciete reden het belang van een stabiel en voorspelbaar

mijnbouwklimaat Het biedt de vergunninghouders rechtszekerheid met betrekking tot hun

investering

Procesbelang van de staat

Raming
• Er is gewerkt met de nieuwste raming van de ontvangsten o b v de Mijnbouwwet begin

augustus Deze wordt na augustusbesluitvorming verwerkt op de EZK begnoting
• De budgettaire opbrengst van een verhoging van het winstaandeel van 50 naar70

bedraagt 2347 min in 2023 en 450 min in 2024 NB hoewel het gaat om een heffing staat de

opbrengst van de Mijnbouwheffingen op de uitgavenkant van de begroting
• Een neveneffect van deze verhoging van het winstaandeel is dat de Vpb opbrengst daalt met

€605 miljoen in 2023 en €158 min in 2024 Dit hoeft conform de begrotingsregels niet gedekt
te worden

• Deze schatting is best case Er is geen rekening gehouden met

o de effecten van het vooruit of achteruit wentelen van winsten verliesverrekening

o eventuele gedragseffecten als gevolg van hogere heffingen

Kamerstukken II 2001 02 26219 nr 83
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Overige beieidsmatige overwegingen
• De Nederlandse Staat ontvangt reeds circa 70 van de winst behaald met binnenlandse olie

en gasproductie Dat is reeds meerdan de totale afdracht in hetVerenigd Koninkrijk na

introductie van de aangekondigde windfall tax aldaar 65 maar lager dan de heffingen in

bijvoorbeeld Noorwegen 78

• Een verhoging van de mijnbouwheffingen kan de gasproductie op middellange termijn negatief
beinvloeden Het maakt het immers minder aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren in

versnelling van de gaswinning op de Noordzee Investeringen elders worden hiermee relatief

aantrekkelijker Tegelijk vormen de hoge gasprijzen momenteel een stimulans doordat de

winstgevendheid van gaswinning flink gestegen is Voor de zomer is een versnellingsplan aan

de Kamer gestuurd In 2021 bedroeg de binnenlandse productie van gas ruwweg de helft van

de binnenlandse consumptie dit aandeel zal de komende jaren dalen

• Vender kan een verhoging van de mijnbouwheffingen negatieve gevolgen hebben voor het

vestigings en investeringsklimaat in Nederland in brede zin

• Anderzijds is hier sprake van een uitzonderlijke situatie met gasprijzen die zijn vertienvoudigd
• Het IMF en de VN bevelen een windfall tax aan om rechtvaardigheidsredenen en omdat het

belasten van overwinsten een efficiente manier is om belasting te heffen De

Wetenschappelijke Adviesraad van het Duitse ministerie van Financien ontraadt een windfall

taxjuist omdat dit tot willekeur leidt wenselijke capaciteitsuitbreiding verstoort en schadelijk
is voor de innovatiekracht van de economie

Uitvoerbaarheid

• Een verhoging van de cijns is naar verwachting per 1 januari 2023 uitvoerbaar voor de

Belastingdienst mits de behandeling van het benodigde wetsvoorstel daarvoor is afgerond
• Een verhoging van het tarief van het winstaandeel per 1 januari 2023 is eveneens voor de

Belastingdienst uitvoerbaar Hiervooris wel een aanpassing in het IT systeem van de

Belastingdienst nodig Definitief uitsluitsel verloopt via een uitvoeringstoets
• Een geheel nieuwe heffing is zowel voor de uitvoering als voor de wetgeving een stuk

complexer
• De exact benodigde invoeringstermijn moet nader worden onderzocht De Belastingdienst geeft

aan datde standaard doorlooptijd voor de bouw van de benodigde uitvoeringssystemen van

een nieuwe heffing circa twee jaar bedraagt na definitieve besluitvorming In hoeverre

versnelling mogelijk is hangtaf van de precieze vormgeving
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Onderwerp Definitieve versie routekaart augustusbesluitvorming tbv overleg fractievoorzitters

Hoi Sigrid en Marnix

Bijgevoegd vinden jullie de definitieve versie van de routekaart augustusbesluitvorming met de

laatste wijzigingen uit de vierhoek van vanmorgen verwerkt {in zowel word als pdf met zichtbare

tracks

Zoals met jou besproken Sigrid sturen we dit stukalvast naar de fractievoorzitters tbv het overleg

morgen om 13 30 uur We horen daarom graag of je secretariaat namens jou kan verzenden

GPifS^onsgeg^vens
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Augustusbesluitvorming 2022

In de komende weken dient bealoten te worden over een groot aantal uiteenloperde

orderwerpen Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste onderwerpen en van de

planning voor deze weken Vrijdag 19 augustus verschijnt de cHEV raming vrijdag 26 augustus

geldt als deadline voor het sturen van het Belastingplan naar de Raad van State RvS Daarmee is

erdus een week voor besluitvorming

Significante uitdagingen
• Do Nederland sc oconomic schuurt tcgen krimp uan on de vooruitzichtcn voor komende jaron

zijn erg onzckcr gcgovcn do gcopolitickc context De koopkracht in Nederland staat flink

onder drukdoor o a hoge en langdurige inflatle NIet alleen de lage maar ook de lagere
middeninkomens komen in toenemende mate in finandele problemen

• De stresstest van het CPB laat zien dat bij de huidige prijzen in de groep tot 120 sociaal

minimum bij de meerderheid van de huishoudens betaalbaarheidsproblemen optreden Ook in

de groep tussen 120 sociaal minimum en modaal een buishoudinkomen van ongeveer 60

duizend zullen betaalbaarheidsproblemen vaker optreden
• De Nederlandse econonnie schuurt bovendien tegen krimp aan en de vooruitzichten voor

komende iaren zijn erg onzeker gegeven de geopolitieke context Tegellikertiid is de huidige
arbeidsmarkt na de coronarecessie krap met breed gevoelde personeelstekorten Alleen via

loonstijging kan de koopkracht eebt verbeteren Het CPB en DNB laten ook zien dat die ruimte

er is dus het is zaakdat de lonen sterkergaan stijgen
• De hoeveelheid en finandele omvang van onderwerpen waarover moet worden besloten

deze augustusbesluitvorming is groot Gezien de omvang van de problematiek zullen moeilijke
keuzes gemaakt moeten worden omdat niet alle wensen uitgevoerd of en budgettair ingepast
kunnen worden De begrotingsregels schrijven voor dat alle maatregelen waartoe wordt

besloten zowel incidenteel als structureel gedekt zijn

Overzicht te bespreken onderwerpen
Koopkracht

• Het koopkrachtbeeld voor het lopende jaar zal waarschijnlijk fors negatief zijn en naar

verwachting niet of slechts beperkt te herstellen in 2023 Op 19 augustus komt het CPB met de

definitieve cijfers De koopkrachtplaatjes van het CPB houden geen rekening met de spreiding
van de effecten van de energieprijs binnen verschillende inkomensgroepen de energieprijs

loopt mee in de inflatle en het is niet zichtbaar dat voor een groep huishoudens de hogere
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prijzen pas volledig doorberekend worden in 2023 Bijvoorbeeld door nabetaling in 2023 bij
een te iaag maandbed rag of door het pas per 2023 aflopen van bet energiecontract

• Structureei herstel van de koopkracht zal primair moeten komen vanuit loonstijgingen In het

algemeen zijn bedrijven goed in staat de hoge prijzen door te berekenen aar oonsumenten en

behalen ze hoge winsten waardoor er ruimte is om de lonen extra te verhoaen Pit zou de

gffecten van de kerninflatie fzonder stiiainq energiepriizetij moeten ondervanoen Dat iaten

ook DNB en CPB aralyses zien Loonvorming vindt decentraal plaats en is de

verantwoordeiijkheid van sociale partners Op dit moment is een licht stijgende

ioonontwikkeling zichtbaar maar die is nog onvoldoende om de koopkracht te kunnen

hersteilen Het is dus noodzakelijkdat de ioner steviger gaan stijgen dan nu voorzien om de

koopkracht te kunnen herstelien

• De tijdelijke maatregelen ter compensatie van de gestegen erergieprijzen totaal ca € 7 mid

iopen eind 2022 af Hierdoor zullen de lasten voor huishouders met ingang van het nieuwe jaar
sterk toenemen Een gerichte en doelmatig compensatie ten behoeve van

koopkrachtondersteuning is wenseiijk
• Het is bndgettair niet haaibaar om alle groepen te compensenen voor de gestegen

energierekening Op basis van de huidige groothandelsprijzen kan de gemiddeide rekening met

ca 4 000 euro stijgen in 2023 t o v 2021 Om deze stijging voor aile huishoudens volledig te

compenseren kost dus tussen € 20 en 30 miljard euro per Jaar zo lang de prijzen hoog
biijven Er zulien dus keuzes gemaakt moeten worden in weike kwetsbare groepen gericht
ondersteund worden in de koopkracht Hierbij moet ook gekeken worden naar groepen die

iastig te bereiken ziJn met het normaie instrumentarium zoais studenten

• In het coaiitieakkoord is afgesproken structureei € 3 mid^ vrij te maken voor iastenveriichting
middeninkomens Dit pakket is vooriopig ingevuid in de Startnota hierin is een opioop

opgenomen tot 2025 door een samenioop met de uitfasering van de lACK Deze invuiiing betrof

voornameiijkeen verhoging van de arbeidskorting en de ouderenkorting In de VJN is de

verhoging van de ouderenkorting teruggedraaid ais dekking voor het verhogen van de AOW

gekoppeid aan het minimumioon Deze invuiiing is meegenomen in het koopkrachtbeeid dat

in de cHEV gepresenteerd wordt De overgebieven € 2 4 mid^ moet definitief ingevuid worden

Vermoaen

Zoais afgesproken in het voorjaar zai in augustus op basis van het IBO Vermogensverdeiing en de

evaiuatie van de BOR gekeken worden naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op

vermogen en arbeid meet in baians kan worden gebracht De opbrergst van de maatregeien ten

aanzien van vermogen kan daarmee heipen om de koopkracht te verbeterer

■ Ten aanzien van de BOR schriiven de beorotinasreaels in de startnota voor dat het ~~~| heeft opmaak toegepast Tekstkieun Auto

I Metopmaak inspringing Links 0 12 cm

V

uitcannsDunt bil een neuatieve evaiuatie van een fiscaie receiina is dat de desbetreffende

fiscaie reaeiinn wordt afgeschaft of versoberd voor zover de reaeling neaatief is geevaiueerd

In het Coaiitieakkoord is afgesproken dat wordt onderzocht in samenhana met de evaiuatie

van de BOR hoe bedrilfsoDvoioinasfaciiiteiten kunnen worden verbeterd en oneiaeniilk aebruik

van de reaeling kan worden teaenaaan zodat de reoeiina wordt aebruikt waarvoor deze

bedoeld is Uit de recente evaiuatie van de BOR biiikt dat de huidige vormqevinq van de

reaeling niet doelmatig is

■de BQH 56fn4j¥en de begret4«gsrogQlD in do DtQrt Heta veoe^Trt het

uitgongspunt bij eon ncgatiovo GvaluQtio van ocn fiscaie rogoling is dot do dcobotroffendc

fiscQic rcgcling wordt afgcschQft Uit do roconto evaiuatie van do BOR blijkt dat do huidige

ilmatig is en dat deze aanpassing vergt In het

i^ea Met opmaak Inspringing Links 0 cm Verkeerd om

0 75 cm

BOR hoc bedrijfoopvolgingsfacilitciton kunnen worden vorbetord en onoigonlijk gebruik van do

rogeling icon wordon togongoon zodat do rogoling wordt gobruilct
Het IBO Vermogensverdeiing presenteert zes beleidsrichtingen namelijk 1 Meten is weten

2 Eiscale onevenwichtigheden aanpakken met daaronder een pakket A B en C 3

Bevorderen kansengelijkheid via vermogensoverdrachten tussen generaties 4 Richten op

verdeling top midder onderkant en 5 Herziening van het boxenstelsei en 6 Richten op

internationaie financialisering

dezo bedoeld is
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• Concreet zien de beleidsrichtingen onder andere toe op maatregelen die meer evenwidit

brengen in bet beiasten van verschiliende type werkenden waaronder onder andere bet

afschaffen van bet iage vpb tarief en de mkb wiiistvrijsteiling het geiijker beiasten van

vermogensoverdrachten waaronder het afschaffen van de vrijsteiiing goiiigconcernwaarde in

de BOR in combinatie met een gunstigere betaiingsregeling en het geiijker beiasten van

verschiiiende vermogensvormen met maatregeien voor het geiijker beiasten van de eigen

woning met andere vermogensvormen Daarnaast benoemt het IBO dat een

tweeschijvenstmctuur in box 2 zoais voorgesteid in de VJN niet past bij het opiossen van de

fiscaie onevenwichtigheden in het huidige steisei Tevens geidt daarbij dat deze maatregei in

de VJN een reiatief groot beroep doet op de uitvoering Mogeiijke aanpassing van de regeiing

speeit dus ook beperkte uitvoeringscapaciteit vrij Tot siot presenteer het IBO een iijst met

opmerkeiijke beiastingconstructies die in de praktijk worden waargertomen met mogeiijke

beieidsrichtingen om deze constructies tegen te gaan

• In de Vootjaarsnota is afgesproken dat de evainatie van de BOR betrokken wordt in

besluitvorming richting Prinsjesdag over de lasten op arbeid en vermogen de kabinetsreactie

voIgt op een iater moment De kabinetsreactie op het IBO voIgt op Prinsjesdag

Box 3

Tijdens de augustusbesiuitvorming dient een besiuit genomen te worden over het al dan niet

bieden van rechtsherstel aan de niet bezwaarmakers in box 3 Er zijn daarbij een aantai scenario s

denkbaar die ook aan de Kamer zijn gecommuniceerd inciusief hun budgettaire effecten De Hoge
Raad heeft in zijn arrest van 20 mei ji geoordeeid dat rechtsherstei voor niet bezwaarmakers niet

verpiicht Desainiettemin kan het verienen van rechtsherstei aan niet bezwaarmakers een poiitieke
keuze zijn Er zijn verschiliende scenario s met varierende significante budgettaire impact Scenario

1 biedt geen teaemoetkomirig aan niet bezwaarmakers levert geen budgettaire derving op en

heeft beperkte uitvoerinosgevoigen dan scenario 2 en 3 Scenario 2 biedt tegemoetkoming conform

de soaarvariant en kost ca € 4 4 mid find uitvoerinaskostenl en vraaat ICT aanuassinaen

waarmee d£ maatr6Q6l aanvuliende drukzet op h6t reeds voMg IV portfolio Verder vraagt h6t

uitvoerinascapacitgit die t6n koste gaat van anderB werkzaannh0dgn Scenario 3 bevat beperkters

vorrnen van teGemoetkomina waaronder twee forfaitaire spaarvarianten Oa en 3bL een

uitkeririQsvanant Oc en een variant waarin het heffinqsvrile vermoaen wordt verhoogd met

terugwerkende kracht 3dV Aile opties voor scenario 3 ziin complexer en vraoeri daardoor meer

capaciteit dan scenario 2 en zi1n daarmee qua uitvoering uitdaaender Budoettair komt 3a nit op

ca € 1 9 mid dervina 3b op ca €1 7 mid 3c op ca € 1 1 mid en 3d op ca € 3 3 mid fzonder

eventuele_doorwerking en iiitvoerings kosten De_genoerri_de bedragen dienen gedekt te worden

Als hiervQor wordt aekozen dan kornt dit bov6n qd dg qrot6 opoaven dig er rnom6nteel al zMn

Kiimaat

In het coaiitieakkoord is een aantai fiscaie klimaatmaatregelen afgesproken die nog verder moeten

worden ingevuld Onderstaande 2 maatregeien moeten tijdens deze augustusbesiuitvorming nader

ingevuld worden Daarnaast moet de temporisering van de tariefsaanpassingen in de

Energiebelasting voor huishoudens bezien worden in het kader van de koopkrachtdiscussie
• Afschaffing van de vrijsteiiing BPM voor bestelauto s van ondernemers In de uitwerking blijkt

dat vanwege uitvoerbaarheid de vormgeving moet worden aangepast ten opzichte van de

afspraak in het coaiitieakkoord Daarnaast is de budgettaire opbrengst lager dan verwacht Er

moet invulling gevonden worden voor een cumulatieve derving van circaJj 660 milioon min t m

2030

• Wijzigingen in de energiebelasting in de hogere verbruiksschijven voor bedrijven

Uitvoerinasaspecten

• De reguliere knoppen die in de augustusbesiuitvorming terugkomen zoais belastingtarieven

hoogte van toeslagen en heffingskortingen zogeheten parameteraanpassingen zijn
uitvoerbaar per 2023

• Voor andere maatregeien is deze ruimte beperkter dan gedacht De uitspraak van de Hoge
Raad rond box 3 heeft een forse impact op de mogelijkheden die de Belastingdienst heeft om

beleidswijzigingen inde inkomensheffing zogeheten structuurwijzigingen te verwerken
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• De afgelopen periode is gebleken dat hierdoor de invoering van een nieuw box 3 stelsel in 2025

fHet waarschiinliik niet inpasbaar is met andere maatregeien in de inkomensheffing waartoe in

bet coalitieakkoord en de voorjaarsnota is besloten

oon rapport van Capgomini dot later dczc maand wordt afgcrond
• Deze factoren maken uitstel van de invoering van een nieuw box 3 stelsel tot 2026

waarscliiirillik onvermiideliik Deze stap levert ruimte op om andere maatregeien uit bet

coalitieakkoord en bet voor]aar voigens pianning uit te voeren Om IV impact zoveel mogelijk
te beperken zal bij eik beleidsvoorstel worden bezien of bet politieken beieidsmatig wenselijk
en tecbnisch mogelijk is om deze via een parameterwijziging vorm te geven

Inkomstenkader

• Het inkomstenkader dlent in augustus gesloten te worden wat wil zeggen dat aile genomen

maatregeien gedekt zijn en bet budgettair effect van de beleidsmaatregelen uitkomt op 0 In

bet inkomstenkader worden o a berijkingen van eerder genomen maatregeien verwerkt en de

nieuwe maatregeien uit de augustusbesluitvorming Naast de in deze nota bescbreven

onderwerpen moet er o a een keuze worden gemaakt over inzet van een eventuele mee of

tegenvaller bij Zvw uitgaven
• Daarnaast is in de begrotingsregels in de Startnota van dit kabinet opgenomen dat fiscale

regelingen in principe afgescbaft worden voor het deel dat ze negatief zijn geevalueerd De

opbrengst kan weer ingezet worden voor iets anders In het verleden zijn meerdere fiscale

regelingen negatief geevalueerd welke in deze besluitvorming alsdekking kunnen dienen Ten

behoeve van de besluitvorming zal een lijst hiervan worden opgesteld

Uitoaven ftor information

Op het terrein van de uitgaven ligt een aantal budgettaire opgaven De afgelopen maanden is de

rente gestegen Dit leidt tot hogere uitgaven die onder het uitgavenplafond moeten worden

ingepast Het gaat indicatief om structureel € 1 1 miljard vanaf 2023 op basis van verwachte

bijstelling CPB van de rente in 2023 Deze tegenvaller dient te worden gedekt N B naar

verwachting zal de rente in het voorjaar ook voor latere jaren opwaarts worden bijgesteld en loopt
de tegenvaller verder op tot € 5 miljard en wellicht meer in 2027 Een meer precieze omvang van

de tegenvaller kan worden berekend nadat de cMEV raming is gepubliceerd Daarnaast zullen de

ramingen rond het gasdossier zowel gasbaten als kosten voor Norgakkoord geactualiseerd en

verwerkt worden Naar verwachting levert dit per saldo dekkingsruimte op De omvang wordt op

dit moment in beeld gebracht Ook het uitvoeringsbeeld van de zorg en de sociale zekerheid wordt

geactualiseerd

In het coalitieakkoord is een nieuwe financieringssystematiek aangekondigd voorde financien van

medeoverheden waaronder verruiming van het eigen belastinggebied In de contourennota die

voor het reces naar de Kamer is gestuurd is door MBZK aangekondigd dat de uitwerking van deze

financieringssystematiek bij augustusbesluitvorming wordt betrokken

DialoQO sociale partners
Het kabinet is cotrtinu in cesnrek met sociale rrartners over de huidige economische situatie en

bespreekt daarbii ook loonontwikkeiing Zoals hierboven reeds aanoegeven zal verbetering van de

koopkracht primair moet6n komen door een structurele lQonsv6rhoatriQ Dit kan niet worden

afqedwonaen op centraal niveau Over lonen wordt immers aan de cao tafels op sectoraal niveau

onderhandeld De gesprekken nri0t de social0 partners hebben tot op heden dan ook niet geleid tot

concrete afspraken

De oesprekken met de sociale partners ziin erop aericht om het belano van aoede en oerichte cao

afspraken te onderstrepen fwaarbij de recent afgesloten cao Rijk als \ oorbeeld kan dienenl

Daarbii is het van belang aan te geven welke afweqinaen het kabinet rr omenteel aan het maken is

ter ondersteunina van aoede cao afspraken In het aloemeen dienen de baten van afspraken met

sociale partners te worden afaewooen teaenover de kosten

Hot kabinet is continu in gcsprck met sociale partner

bespreekt dojrbij ook loonontwikkeiing Zoals hicrbo

ea

3l verbetering van deQQtigege
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koopkracht primair mooton komon door oor otructurolo loonovorhoging Do gooprckkon mot do

wcialo portnoro hobbon tot op hcdcn hcbbon niot goloid tot ccn loonbod van do workgovoro Zij

gcvcn aan ccrst stappon van hct kabinct tc willcn zicn In hct algcmoon dicncn dc baton van

afsprakon ovoroon mogGlIjk oocioal akkoord mot goclolc partners tc wordon afgowogon togcnovcr

dc kostcn

Planning augustusbesluitvorming

m Product OverlegPag
10 00 11 00Pi 16 aug Politieke vierhoek zonder MP

Wo 17 aug 13 30 15 30 Coalitieoverieq fractievoorzitters MFINJ

Coaiitl0oveHeg Cdiner fractievoorzitters MP vice MP^sDo 18 aug PM

Publicatie cMEVVr 19 aug 08 00

Vr 19 aug 09 45 11 00 Politieke vierhoek

Vr 19 aug 11 00 aanvang Ministerraad
BWO Landbouw

BWO kolencentrales
Vr 19 aug PM

Pi 23 aug PM BWO met VNG

Politieke vierhoekPi 23 aug 10 15 11 15

Vanaf 19 30Pi 23 aug CQalitieovei~leq

pQ 25 aug 10 15 11 15 Politieke vierhoek

CoalitieoverlegDo 25 aug 20 00 aanvang

RMR MinisterraadVr 26 aug 10 00 aanvang

Vr 26 aug Belastingplan naar RvS
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VERTROUWELIJK

Niet verspreiden
Secretariaat Ministerraad

Ministcrie van Algemene Zaken

VIERHOEK
Kenmerk 3772130

AGENDA

Vergadering te houden op 19 augustus 2022

in de Treveszaal van het ministerie van Algemene Zaken

aan te vangen s nriorgens om 10 00 uur

1 Toelichting cMEV mondeling

4 Scenario s niet bezwaarmakers box

5 Mijnbouwheffingen mondeling

2 Fiscale klimaatregelen 0

A Bpm maatregel
B Energiebelasting

3 IBO vermogensverdeling Q

0

stukken zijn bijgevoegd
X stukken zijn rondgezonden
0 stukken worden rondgezonden
• stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst

geen stukken

A aanbiedingsdatum

19 augustus 2022

Persoonsgegevens
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TERADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Annotatie politieke vierhoek 19 augustus

Datum

IB augustus 2022

Nutanummer

2022 00GG20939BAanleiding

Vrijdag 19 augustus 10 00 11 15 is er een politieke vierhoek met de volgende

agendapunten
1 Toelichting cMEV mondeling toelichting doorCPB

2 Fiscale klimaatmaatregelen Stas F B

3 IBO vermogensverdeling Minister

4 Mijnbouwheffingen mondeling ingebracht door MEZK

Bijlagen

geen

Ter informatie U ontvangt morgen per mail een spreeklijn met daarin de

economische cijfers gezien deze morgen pas bekend mogen iworden Deze

spreeklijn met cijfers kunt u vervolgens gebruiken voor zowel de politieke
vierhoek als de MR Daarin iworden grote risico s in het economische beeld

weergegeven Uitgangspunt voor de augustusbesluitvorming blijven de

begrotingsregels en in de Voorjaarsnota vastgestelde kaders zowel uitgaven als

lasten

Agendapunt 2 Fiscale klimaatmaatregelen

Beslispunten tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven EB

Advies

• U staatssecretaris kunt het beslispunt kort inleiden

o In het coalitieakkoord is in het kader van klimaat afgesproken om

per 2023 de tarieven in de hogere verbruiksschijven van de

energiebelasting te verhogen 250 min 2023 500 min struc en

om het tarief 2® en 3® schijf elektriciteit te verlagen 288 min

2023 500 min struc

o De energieprijzen zijn momenteel extreem hoog Floewel de

tariefaanpassingen persaldo budgetneutraal zijn zullen met

name energie intensieve bedrijven meer belasting gaan betalen

Tegelijkertijd gaan de prijzen richting 2030 naar verwachting weer

dalen voor het lange termijn klimaatbeleid is deze

tariefaanpassing daarom nog steeds nodig
o Flet voorstel is daarom om deze tariefaanpassingen 1 jaar uit

te stellen naar 2024 maar wel direct in wetgeving vast te

leggen via het BP2023 Dit kan budgetneutraal
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o Voor de inhoudelijke invulling is het voorstel om de

tariefaanpassingen vorm te geven conform variant A Deze

variant voldoet aan de randvoorwaarden van het coalitieakkoord

verhoging van zowel tarief gas als elektriciteit in hogere

verbruiksschijf en de verduurzamingsprikkel is zo groot mogelijk
• Verwachte inbreng departementen

o BZK ambtelijk BZK heeft geadviseerd om in te stemmen met

variant A Ze willen vooral zo min mogelijk verhoging van het

tarief 4^ schijf elektriciteit omdat dit de elektrificatieprikkel
verzwakt Daarnaast is 1 jaar uitstel waanschijnlijk akkoord

o EZK Het ambtelijk advies aan zowel MEZK als MKE is om in te

zetten op variant A omdat deze invulling de meest sterke en

structurele verduurzamingsprikkel biedt Verduurzamingsprikkel
Over het 1 jaar uitstel zit ambtelijk EZK nog niet op 1 lijn klimaat

adviseert om vast te houden aan 2023 terwiji de bedrijven kant

neigt naar 1 jaar uitstellen

o LNV in het voortraject en tijdens het BWO van 5 april jl
voorkeur voor variant B Ambtelijk LNV geeft aan echter

waanschijnlijk te zullen adviseren om in te stemmen met het

voorstel voor variant A en uitstel met 1 jaar
• NB Mogelijk suggereren bewindspersonen om in 2023 alleen de

tariefverhogingen niet te doen en de tariefverlaging 2
^

en 3
^

schijf
elektriciteit wel te doen Dit geeft echter een budgettaire derving van 250

min We adviseren daarom om hier niet mee akkoord te gaan indien dit

wordt voorgesteld

Informatiepunt bpm bestelauto

Advies

• U kunt aangeven dat in het pakket Belastingplan 2023 volgende week in

de MR de bpm bestelauto maatregel is opgenomen metde volgende

vormgeving
o Grondslag C02 uitstoot

o Invoeringstermijn lx per 2025

o Dekking budgettaire derving verhoging mrb tarief bestelauto

ondernemer

• Naar verwachting zal de MP inbrengen dat het voorstel zo snel mogelijk
moet worden afgestemd met de fracties Dit kunt u toezeggen

o NB In het overleg van de fractievoorzittens van woensdag 17

augustus jl zijn reeds vragen gesteld overde

uitvoeringsproblemen en budgettaire derving Deze vragen

worden momenteel ambtelijk beantwoord

• Mogelijk zal MlenW inbrengen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde

invoeringstermijn 2025 en dat de lagere opbrengst moet worden

gedekt Mogelijk zal MIenW hierbij noemen dat hij het er niet mee eens is

dat de zogenoemde indirecte kosten voornamelijk versnelling derving

accijns dooringroei elektrische bestelauto s moeten worden gedekt
o U kunt aangeven dat

■ De aanpassing van de invoeringstermijn naar lx per 2025

noodzakelijk is omdat een invoering in drie stappen niet

uitvoerbaar is voor de Belastingdienst en de RDW

■ De begrotingsregels schrijven voor dat 1 een afwijking
ten opzichte van de startnota gedekt moet worden en 2

dekking zo dicht mogelijk bij het domein van de derving
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plaatsvindt Dekking van de zogenoemde indirecte kosten

is ook conform de huidige begrotingsregels

Toelichting
• Ambtelijk lenW heeft aangegeven dat het grootste punt bij MIenW lijkt te

zijn datdeze maatregel ook moet worden afgestemd met de

coalitiepartijen omdat het een afwijking van het CA is De voorgestelde

grondslag C02 lijkt ok voor MIenW Het lx afschaffen ook behalve dat

MIenW aangaf 2025 minder handig te vinden 2026 heeft voo^feeb ft

een held kablnetsbeleld

e|enheld kablnetsbelel|j
o Uitstel naar 2026 verdubbelt de budgettaire problematiek

van 660 min naar circa 1 2 mid en raden we daarom af

o De begrotingsregels schrijven voor dat de derving moet worden

gedekt Er is geen ruimte om hiervan af te wijken

• De budgettaire opbrengst in de bpm bestaat uit twee componenten die

tegen elkaar in werken en elkaar versterken

o Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling levert in beginsel

geld op omdat ondernemers voortaan bpm moeten betalen bij de

aanschaf van een nieuwe bestelauto

o Tegelijkertijd blijven emissievrije bestelauto s vrijgesteld via een

nultarief door de C02 grondslag waardoor de aanschaf van

emissievrije bestelauto s wordt gestimuleerd Dit doet de

opbrengst van de maatregel weer deels teniet

• Het negatieve budgettaire effect wordt versterkt door de grondslagerosie
door ingroei van emissievrije bestelauto s in plaats van fossiele

bestelauto s in andere autobelastingen zoals de brandstofaccijns
• Ten opzichte van de naming in de startnota is de budgettaire opbrengst

cumulatief over de periode 2024 2030 in prijzen 2021 circa € 660

miljoen lager bij grondslag C02 uitstoot en in 1 keen afschaffen

• Dit komt doordat er in de nieuwe naming naar verwachting wat sneller

emissievrije bestelauto s In het wagenpark groeien dan eerder geraamd in

het coalitieakkoord en door lagere bpm opbrengsten bij fossiele

bestelauto s van ondernemers doordat beter rekening gehouden wordt

met lagere bpm bij parallelimport door afschrijving

Agendapunt 3 JBO vermogensverdeling

Spreeklijn
• In het voorjaar is afgesproken dat het kabinet in aanloop naar Prinsjesdag

gaat kijken naar de wijze waarop de verhouding tussen lasten op

vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht Hierbij wordt

gekeken naarde uitkomsten van het IBO Vermogensverdeling en de

evaluatie van de BOR bedrijfsopvolgingsregeling
• Dit IBO is gepubliceerd op 8 juli In het stuk dat in deze vierhoek voorligt

wordt een samenvatting gegeven van de aanbevelingen die het IBO

rapport presenteert Een appreciatie van het IBO voIgt in de

kabinetsreactie met Prinsjesdag
• Aan de hand van de inzichten van het IBO kunnen in de gesprekken die

deze weken ten behoeve van de besluitvorming plaatsvinden wordt

bekeken welke mogelijkheden erzijn om tussen lasten op vermogen en
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de lasten op arbeid tneer in evenwicht te brengen Vanwege de

koopkrachtmaatregelen ligtereen opdrachtom binnen de mogelijkheden
van het IBO te kijken wat er mogelijk is voor dekking

Agendapunt 4 Mijnbouwbeffingen

Advies

• U kunt aangeven dat een verhoging van de mijnbouwheffingen met € 2 8 mid

nodig is ter dekking van het incidentele koopkrachtpakket

Procesbelang van de staat

• Een verhoging van de Cijns is naar verwachting per 1 januari 2023

uitvoerbaar voor de Belastingdienst mits de behandeling van het benodigde
wetsvoorstel daarvoor is afgerond

Toelichting
Rechtszaken

Procesbelang van de staat
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Procesbelang van de staat

Uitvoerbaarheid Belastingdienst
• Het inbouwen van een staffel in de cijns waarbij het tarief van de cijns

hoger is indien de gasprijs boven een nader vast te stellen niveau ligt is

naar verwachting eveneens per 1 januari 2023 uitvoerbaar voor de

Belastingdienst
• Het intrekken van artikel 55 en verhoging van het cijns tarief leidt tot een

toename van hetaantal procedures tegen de heffing zie ook juridische
analyse Dit vraagt extra capaciteit van de Belastingdienst

Wetstraject
• Om het tarief van de cijns te verhogen en afhankelijk te maken van de hoogte

van de gasprijs is een wijziging van de mijnbouwiA^et nodig artikel 55 tijdelijk
buiten werking en bepalingen rondom tarief cijns aanpassen

• Een versneld wetgevingstraject is nodig om ervoor te zorgen dat de wijziging
per 1 januari 2023 in kan gaan Dit wordt momenteel in overleg met EZK

verder uitgewerkt waarbij tevens wordt bezien of wijziging van de

mijnbouwwet kan meelopen met het pakket Belastingplan 2023

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

Pagina 5 van 1

1557282 00040



Notitie Politieke Vierhoek 19 08

Agendapunt Fiscale ktimaatmaatregelen

Aanleiding
In het coalitieakkoord zijn een aantal fiscale klimaatmaatregelen afgesproken In deze notitie

wordt de invulling van de tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven van de

energiebelasting ter akkoord aan u voorgelegd Daarnaast wordt u gemformeerd overde

vornngeving van de afbouw van de bpm vrijstelling voor bpm bestelauto s zoals door FIN

opgenomen in het BP23

Beslispunten tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven energiebelasting

Bent u akkoord om gegeven de huidige energieprijzen de invoering van de

tariefmutaties in de hogere verbruiksschijven van de energiebelasting 1 jaar uit te stellen

naar2024 Dit voorgestelde uitstel is budgetneutraal
Bent u akkoord om de tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven van de

energiebelasting in te vullen conform variant A

Informatiepunt vormgeving afbouw bpm vrijstelling bestelauto ondernemers

De volgende vormgeving van de afbouw van de bpm vrijstelling bestelauto ondernemers

wordt voorgesteld en opgenomen in het BP23 Om uitvoeringstechnische redenen wijkt het

voorstel voor de grondslag en afbouwtemnijn afvan het coalitieakkoord zie toelichting
o Grondslag C02 uitstoot i p v catalogusprijs
o Invoeringstermijn in lx per 2025 i p v in 3 stappen 2024 2026

o Budgettaire opbrengst cumulatief 660 min lager dan in startnota voorzien Conform

begrotingsregels gedekt via een verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting
voor bestelauto ondernemers

1

2

3

Toelichting energiebelasting

• In hetCA is overde tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven van de energiebelasting
het volgende afgesproken
o Energiebelasting minder degressief maken door tarieven in hogere verbruiksschijven gas

en elektriciteit te verhogen 250 min in 2023 500 min vanaf 2024 en struc

lastenverzwaring
o Tarief op 2^ en 3^ schijf elektriciteit verlagen 288 min in 2023 500 min vanaf 2024 en

struc lastenverlichting
• De maatregelen zijn per saldo lastenneutraal

Beslisount 1 Temooriserina tanefaanoassinaen hogere verbruiksschnven energiebelasting

• De ontwikkeling in de energiemarkt is momenteel zeer onzeker Trinomics schat in dat de

energieprijzen de komende jaren fors hoger liggen Ondanks dat blijft het aandeel

energiekosten in totale bedrijfskosten gemiddeld beperkt Erzijn echterforse uitschieters

zichtbaar basischemie en glastuinbouw Trinomics verwacht dat de energiekosten richting
2030 weer zullen dalen maar hoger blijven dan wat in KEV2021 werd verwacht

• Voor het klimaatbeleid en de lange temnijn prijsprikkels zijn de tariefaanpassingen in de

energiebelasting daarom nog steeds van belang
• De voorliggende tariefschuif in de hogere verbruiksschijven van de energiebelasting is per

saldo budgetneutraal Binnen de groep bedrijven vindt echter wel een lastenschuif plaats
• Gegeven de tijdelijk fors hogere gas en elektriciteitsprijzen in met name 2023 en

tegelijkertijd het belang van de tariefaanpassingen in de energiebelasting voor het lange

termijn klimaatbeleid is het voorstel om de tariefschuif in de hogere verbruiksschijven 1 jaar
uit te stellen naar 2024 en de wetgeving vast te leggen in het Belastingplan 2023

• Hierdoor worden gasafhankelijke en energie intensieve bedrijven op de korte termijn ontlast

Tegelijkertijd ondervinden bedrijven met een relatief hoog elektriciteitsverbruik of laag

gasverbruik juist een nadeel ten opzichte van de afspraak in het coalitieakkoord

• Het doorschuiven naar 2024 is per saldo budgettair neutraal

1
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Beslisount 2 inhoudeliike invulHna tariefaanpassinaen hoaere verbruiksschUven eneraiebelasting

• Als invulling van de afgesproken tariefschuif in de hogere verbruiksschijven zijn drie varianten

opgesteld die passen binnen de budgettaire randvoorwaarden van het coalitieakkoord Zie

hiervoor ook tabel 1

• De belangrijkste verschillen tussen de drie varianten is de manier waarop de tariefverhogingen
met 500 min zijn ingevuld
o Variant A is gericht op een zo groot mogelijke verduurzamingsprikkel en de

lastenverzwaring wordt volledig via de tweede en derde schijf gas gereaiiseerd
o In variant B worden de lasten meer bij de grootverbruikers gelegd en vifordt ookde 4^

schijf gas en elektriciteit verhoogd
o Variant A zit hier tussenin

• De maatregel is per saido budgetneutraal De totale energiekosten blijven dus geiijk De

verdeling waar de kosten neersiaan verandert echter wei Door de schuif alle varianten zal de

grote industrie meergaan betalen en zuiien de lasten dalen voor bedrijven met reiatief laag

gas energieverbruik of reiatief hoog eiektriciteitsverbruik m n MKB bedrijven diensten

sector en maatschappelijk vastgoedsectoren
• Naar verwachting w^ordt de grootste C02 reductie en verduurzamingsprikkei gereaiiseerd in

variant A gevolgd door variant A en B

Tabel 1 Structurele invulling enveloppen 500 min euro en 500 min euro In 2030

in € min

Variant A Variant A Variant B

Gas

Schijf 2

Schijf 3

Schijf 4

210

290

190

240

25

125

125

870

Elektriciteit

Schijf 2

Schijf 3

I Schijf 4

323 293 j ^262
_ ^238

163

177 207

450

Toelichting bpm bestelauto

• Het afschaffen van de vrijstelling in de bpm voor bestelauto s is afgesproken in het

coaiitieakkoord In de startnota is cumulatief 2 2 mid t m 2030 ingeboekt aan budgettaire

opbrengst en daarnaast ievert de maatregei 0 7 Mton C02 reductie op

• In de uitwerking is gebieken dat de oonspronkeiijk beoogde grondslag cataiogusprijs en de in

hetCA afgesproken afbouwpad in drie stappen niet uitvoerbaar is voor de Belastingdienst en

RDW

o Als alternatieve grondslag w^ordt daarom de C02 uitstoot van het voertuig voorgesteld
Deze grondslag is goed uitvoerbaar sluit aan op een van de doelstellingen van de bpm

maatregel 0 7 Mton COj reduceren in 2030 en komt overeen met de grondslag voor

personenauto s

o Voorde invoeringstermijn en het afbouwpad is het voorstel om de ondernemersvrijstelling
in 1 keer af te schaffen per 1 januari 2025

• Tot slot is in de uitwerking gebieken dat de budgettaire opbrengst cumulatief 650 min lager is

dan in de startnota was geraamd
• Deze derving zal conform de begrotingsregels gedekt worden via een verhoging van het tarief

in de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto s ondernemers Voor bestelauto s ondernemers

geldt momenteel een apart verlaagd tarief Na verhoging zal het verschil met bestelauto s

particulieren kleinerzijn Voor een fossiele brandstof bestelauto uit het middensegment
betekentdeze mrb verhoging een lastenstijging van circa € 125 perjaar

• Deze invulling zal worden verwerkt in het Belastingplan 2023

2
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IBO Vermogensverdeling Politieke Vierhoek 19 augustus

Aanleiding
In de Voorjaansnota is afgesproken Het kabinet [gaat] in aanloop naar Prinsjesdag kijken naar

de wijze waarop de verhouding tussen lasten op vemnogen en arbeid meer in balans kan worden

gebracht Hierbij wordt voor maatregelen in ieder geval gekeken naarde uitkomsten van het

IBO Vermogensverdeling en de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling BOR

Op 8 juli is het IBO Vermogensverdeling gepubliceerd Deze nota bevat een samenvatting van

het IBO en de evaluatie van de BOR Een appreciatie van het IBO voIgt in de kabinetsreactie

met Prinsjesdag Deze nota is bedoeld als input voor de augustusbesluitvorming en bevat nog

geen politieke appreciatie

Analyse IBO

Een optimaal getal voorvermogen of de vermogensverdeling valt economisch niette geven en

moreel te betwisten De vermogensverdeling wordt vaak gepresenteerd met standaardmaten

zoals de Gini coefficient die een relatief constant verloop over de tijd laat zien De verschillen in

vermogenspositie tussen specifieke groepen zoals bijvoorbeeld tussen eigenwoningbezitters en

huurdens in de pensioenopbouw tussen lage en hoge inkomens en de onderkant en de

bovenkantvan de vermogensverdeling zijn evenwel groot en soms doorde tijd heen groter

geworden Een deel van deze verschillen zijn een logisch gevolg van de opbouw van vermogen

gedurende de levensloop Ouderen hebben logischerwijs gemiddeld meer vermogen dan

jongeren

Onderkant midden

Aan de onderkant van de vermogensverdeling zit een groep huishoudens met weinig of geen

vermogen die bij onverwachte financiele tegenvallers al snel in de problemen komt De

middengroepen houden het grootste deel van hun vermogen illiquide aan in de vorm van een

eigen woning en opgebouwde pensioenaanspraken en zijn daardoor meer kwetsbaar voor

schokken in de economie Voor de middengroepen en de hoge vermogens exclusief de top

vormt de eigen woning het belangrijkste vermogensbestanddeel De fiscale subsidiering van de

eigen woning en pensioenen vergroot het verschil tussen huishoudens Door de eigen woning

per saldo fiscaal te subsidieren vergroot het huidige beleid het verschil tussen

eigenwoningbezitters en huurders Eigenwoningbezitters hebben gemiddeld 14 keer meer

vermogen dan huurders Ook pensioenopbouw wordt fiscaal gesubsidieerd Deze voordelen

komen voor een groot gedeelte terecht bij hoogopgeleiden en rijkere huishoudens

Top 1

De top 1 van de vermogensverdeling is een opmerkelijke groep Zij wijken qua

vermogenssamenstelling af van alle andere huishoudens in de vermogensverdeling De top 1

bezit 26 van het totale vermogen van Nederlandse huishoudens De vermogenssamenstelling
van de top 1 wijkt ook af van andere huishoudens vanwege de hoge concentratie van

aanmerkelijk belang box 2 vermogen de top 1 bezit 75 van het totale aanmerkelijke

belang in Nederland De samenstelling van het inkomen van de top 1 wijkt ook significant af van

de rest van de Nederlandse huishoudens Waar de meeste Nederlanders hun inkomen vooral

verkrijgen uit arbeid bestaat het inkomen van de top 1 daarnaast voor een aanzienlijk deel uit

ingehouden winst uit aanmerkelijk belang en ander inkomen uit vermogen

Huidig fiscaal beleid vergroot de verschillen tussen huishoudens in de bestaande

vermogensverdeling Zo ervaart de top 1 een lagere gemiddelde belastingdruk dan andere

huishoudens Deze lagere belastingdruk ontstaat doordat inkomen uit arbeid zwaarder wordt

belast dan inkomen uit vermogen

Door de lagere belastingdruk op inkomen uit vermogen wordt ook het inkomen van venschillende

typen werkenden werknemers zelfstandig ondernemers en directeurgrootaandeelhouders
verschillend belast
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De ruime vrijstelling in de schenk en erfbelasting via de bedrijfsopvolgingsregeling BOR vergroot
de vermogensongelijkheid binnen de volgende generaties De BOR heeft als doel om de

continuTteit van de onderneming te wfaarborgen bij bedrijfsoverdrachten De belastingdruk van een

schenking respectievelijk een erfenis waarbij de BOR is toegepast bedraagt respectievelijk 2 1 en

5 3 Zonder de BOR zou die belastingdruk 19 respectievelijk 20 zijn geweest Daarbij is het

VQordeel van deze regaling zeer scheef verdeeld 40 van het budget gaat naar 2 van de

verkrijgers

Onevenwichtige belastingheffing en complexiteit binnen het huidige belastingstelsel leiden tot

belastingconstructies en lokken oneigenlijk gebruik uit

Beleidsrichtingen in het IBO

Het IBO Vermogensverdeling presenteert zes beleidsrichtingen namelijk 1 Meten is \weten 2

Fiscale onevenwichtigheden aanpakken met daaronder een pakket A B en C 3 Bevorderen

kansengelijkheid via vermogensoverdrachten tussen generaties 4 Richten op verdeling

top midden onderkant en 5 Herziening van het boxenstelsel en 6 Richten op internationale

financialisering Deze worden hieronder beschreven

Van\Afege beperkte capaciteit bij de uitvoering dient rekening gehouden te worden met het feit

dat fiscale maatregelen die in augustus worden genomen beperkt zouden moeten blijven tot

parameteraanpassingen als ze op korte termijn in moeten gaan Ook bij paramateraanpassingen
kunnen er consequenties zijn zoals het wel kunnen verwerken in de definitieve aanslag maar

niet in de voorlopige aanslag Een deel van de maatregelen uit het IBO gaat verder dan

parameteraanpassingen Deze structuuraanpassingen zijn wel mogelijk maar niet met ingang
van 2023 Voor de maatregelen in de inkomensheffingen geldt dat voor de jaren 2024 2025 en

2026 enkel parameterwijzigingen mogelijk zijn In deze notitie hebben we verduidelijkt welke

maatregelen uit het IBO parameterwijzigingen zijn en wat structuuraanpassingen zijn

Beleidsrichting 1 Meten is Weten

Het uitgangspunt van deze beleidsrichting is breder te voorzien in beleidsinformatie over de

vermogensverdeling alsmede de effecten van fiscaal beleid hierop in beeld te brengen en te

monitoren Hierdoor kan deze kennis en signalering expliciet in de beleidsvorming worden

meegenomen Hieronder vallen onder andere invalshoeken en voorstellen zoals het monitoren

en presenteren van de ontwikkeling van belastingtarieven het periodiek in beeld brengen van

opmerkelijke belastingconstructies en de vermogensverdeling en het borgen van

belastingaangiftedata

Beleidsrichting 2 Fiscale onevenwichtigheden aanpakken Pakket A B en C
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Pakket A Meer evenwicht in het belasten van verschillende typen werkenden

Initiele

opbrengst
in mid

Structurele

opbrengst
in mid

Maatregel Parameter BD

Ja ingang mogelijk
per 2023

Afschaffen lage Vpb tarief 3 9 3 9

Afschaffen lenen van de eigen
bv inclusief eigenwoningschuld

0 053 0 053 Nee

Afschaffen mkb winstvrijstelling 0 50 1 75 Nee

Afschaffen doelmatigheidsmarge
gebruikelijk loon

0 543 0 189 3a

• Pakket A speelt in op het felt dat de marginale toptarieven voor verschillende

typen werkenden sinds 2001 uiteen zijn gelopen zoals te zien in onderstaand figuur

waarbij vanaf 2023 het pakket is meegenomen en dus verschillen richting 2026 verkleinen

• Het lage Vpb tarief is onder andere ingesteld met het oog op kleinere werkgevers Echter

de differentiatie in het Vpb tarief leidt in de praktijk tot sterk fiscaal gedreven gedrag
Anders dan het inkomen in de inkomstenbelasting kan een vennootschap zich opsplitsen in

meerdere bv s om zo maximaal gebruik te maken van het lage Vpb tarief

• Het afschaffen van het lenen van de eigen bv draagt bij aan het herstellen van het

evenwicht door het beperken van uitstel van belastingbetaling in box 2 en minder

mogelijkheden voor belastingarbitrage
• Met het afschaffen van de mkb winstvrijstelling voor zelfstandig ondernemers en de

doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon voordga s wordt het inkomen van ondernemers

gelijker belast met dat van werknemers In de voorjaarsnota is al besloten de

doelmatigheidsmarge te verlagen Het afschaffen van de doelmatigheidsmarge is technisch

uitvoerbaar voor de BD maar maakt de gebruikelijk loonregeling conflictgevoeliger en

arbeidsintensiever De doelmatigheidsmarge is bedoeld om procedures over relatief geringe
verschillen te voorkomen dan wel te beperken dat wordt met deze maatregel teniet

gedaan

Marginaal toptarief sinds 2001
55 0

50 0

45j6

40 0

35 0

30 0

ggggggggggooggooooggSSSSSS

■gecumuleerdtoptariefwin tdga €200 000 ^^ gecumuleerdtoptariefwin tdga €200 000

rief IB qndememertopfe rief werknemer

Pakket B Gelijker belasten van verschillende vermogensoverdrachten

Initiele

opbrengst
in mid

Structurele

opbrengst
in mid

Maatregel Parameter BD

Afschaffen vrijstelling
goingconcernwaarde in de BOR

en vervangen door gunstigere

betalingsregeling^

Nee ingang

mogelijk per

2024

0 35 over 20 j0 113

0 08 over 20 j0 027Afschaffen DSR voor het Ntb

1557280 00042



aanmerkelijk belang

1
Om een gunstigere betalingsregeling te kunnen ramen moet de vormgeving van de nieuwe betalingsregeling

bekend zljn De bedragen in de tabel zijn geraamd op enkel de afschaffing van de vrijstelling
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• Pakket B bestaat uit het afschaffen van de vrijstelling goingconcernwaarde in de BOR in

combinatie met gunstigere betalingsregelingen en het afschaffen van de doorschuifregeling
DSR voor het aanmerkelijk belang in de IB voor vererving en schenking

• De BOR bedrijfsopvolgingsregeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van de

schenk en erfbelasting De DSR doorschuifregelingen schuiven de heffing van

inkomstenbelasting door naar de bedrijfsopvolger en naar en later moment Bind mei is de

evaluatie van fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht^ zonder kabinetsreactie naar

de Kamer gestuurd De evaluatie heeft bevonden dat de BOR niet doelmatig is doordat er bij

ongeveer driekwart van de overdrachten bij de erflaters schenkers of verkrijgers voldoende

vrije financiele middelen aanwezig zijn om de erf of schenkbelasting direct te betalen

• Ten aanzien van de BOR schrijven de begrotingsregels in de startnota voor dat het

uitgangspunt bij een negatieve evaluatie van een fiscale regeling is dat de desbetreffende

fiscale regeling wordt afgeschaft of versoberd voor zover de regeling negatief is geevalueerd
In het Coalitieakkoord is afgesproken dat wrordt onderzocht in samenhang metde evaluatie

van de BOR hoe bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen wrorden verbeterd en oneigenlijk gebruik
van de regeling kan wrorden tegengaan zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze

bedoeld is

Pakket C Gelijker belasten van verschillende vermogensvormen

Initiele

opbrengst
in mid

Structurele

opbrengst
in mid

Maatregel Parameter BD

eigen waning

Gelijker belasten eigen woning met

andere vermogensvormen door

verhogen eigenwoningforfait naar

2 45 in 2043 en verlagen HRA

naar 31 in 2025

2 3 2024

3 9 2025

EWF Ja

HRA Nee
21 6 per 2043

Waardeontwikkeling belasten bij
verkoop

4 3 Nee

pensioenen

Aftoppingsgrens tot waar pensioen
wordt opgebouwd verlagen naar€

68 000

0 460 Nee

Afschaffen netto pensioenregeling 0 030 Nee

• Pakket C beschrijft enkele maatregelen die vallen binnen de thema s eigen woning en

pensioenen
• De tarieven van het eigenwoningforfait en de hypotheekrenteaftrek in box 1 kunnen worden

aangepast zodat de fiscale subsidies op de eigen woning beperkt worden In dit pakket
wordt de eigen woning op de lange termijn belast conform box 3 op basis van het laatst

bekende tarief in box 3 namelijk 31

• In de budgettaire opbrengst van pakket C is voor de structurele situatie gerekend met een

vrijgesteld bedrag voor de eigen woning in lijn met de huidige vrijstelling in box 3 Wanneer

^
Notitie Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht | CPB nl
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duidelijk wordt wat de tarieven in de nieuwe box 3 worden kunnen de tarieven voor de

eigen woning hierop aangepast worden

• Naast de tariefsaanpassingen wordt voorgesteld om de gerealiseerde waardeontwikkeling
van de eigen woning te belasten bij verkoop Hiermee worden verschiiien tussen huurders

en kopers verkleind

• De opties die in pakket C zijn opgenomen die raken aan pensioenen verkieinen de

herverdeling van iage naar hoge inkomens vemnogens en het verschii met pensonen die

geen fiscaal gefaciiiteerd pensioen via de tweede pijier hebben opgebouwd Bovendien zorgt
het beperken van de fiscaie subsidie voor pensioenopbouw voor hogere inkomens dat er

minder fiscaal gefaciiiteerd wordt gespaard voor de oude dag Voor de Beiastingdienst zijn
deze maatregelen theoretisch uitvoerbaar per 1 januari 2023 Deze maatregeien hebben

echter grote gevolgen hebben voor de markt en daarmee samenhangend ook voor de

hand having doorde Beiastingdienst Onderzocht zou moeten worden of deze maatregelen
voor werknemers werkgevers en softwareleveranciers haalbaar zijn

• Door de aftoppingsgrens tot waar pensioen wordt opgebouwd te verlagen naar €68 000

wordt het geiijk gesteld aan de inkomensgrens van het tarief tweede schijf in box 1 zoais

eerder door Commissie Dijkhuizen geadviseerd

De mogeiijke effecten van pakketten A B en C op de belastingdruk op rendement bij
verschiilende vermogensgrootte zijn te zien in de onderstaande figuren Op de linker figuur de

situatie zonder toe passing van de pakketten is te zien dat de belastingdruk flink verschiit

tussen verschiliende typen vermogen Na potentieie invoering van pakketten A B en C liggen de

zes lijnen veel dichter bij elkaar zoais te zien in de rechter figuur De figuren iaten zien wat het

spectrum is waarover beieidstechnisch verschiiien in belastingdruk zouden kunnen worden

aangepakt

90 90

«0 30

7070

I ^ I 60

I I __

^Box 1 ROW
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II
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Beleidsrichtinq 3 Bevorderen kansenqeiijkheid via vermogensoverdrachten tussen qeneraties

De derde beieidsrichting richt zich op de schenk en erfbelasting Het idee is dat met het oog op

kansengelijkheid men ook predistributief maatregeien kan treffen bij de start van de

vermogensopbouw Deze maatregelen hebben betrekken op de schenk en erfbelasting Zo stelt

het IBO een variant voor waarbij
voor alle verkrijgers de vrijstelling van de erfbelasting wordt verhoogd naarC 30 000

De vrijstelling bedraagt in 2022 € 2 274 en voor klein kinderen € 21 556

Voor partners blijft een hoge vrijstelling gelden die verhoogd wordt van ruim € 680 000

naar € 900 000

Ook komt er een schijf bij vanaf € 300 000 wordt het tarief met 10 punt verhoogd
Dat betekent dat vanaf het maximum van deze grens en de vrijstelling het tarief

o voor partners en kinderen van 20 naar 30 gaat
o voor kleinkinderen van 36 naar 46 en

o voor overige erfgenamen van 40 naar 50

Het verhogen van bestaande tarieven zijn parameterwijzigingen voorde Beiastingdienst Het

toevoegen van een extra trede vereist een structuurwijziging en is per 1 januari 2024 mogelijk
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Dit is een budgettair neutrale variant Het overzicht van maatregelen met budgettaire effecten

is terug te vinden in de tabellen hieronder

Beleidsrichting 4 Richten op verdelina top midden onderkant

Met de maatregelen uit de drie beleidsrichtingen hierboven wordt de top van de

vermogensverdeling voor een groot deel geadresseerd Hetzelfde geld voor de middengroep
Een aanvulling op de maatregelen en pakketten is het gelijker behandelen van verschillende

vermogensvormen in de toekenning van toeslagen en bij het bepalen van de hoogte van de

eigen bijdrage in de langdurige zorg waarbij box 2 en de overwaarde op de eigen woning nog

niet meetellen maar dit wel zou kunnen Daarnaast kan een brede vermogensbelasting ervoor

zorgen dat altijd bestaand blijvende arbitragemogelijkheden en onevenwichtigheden worden

opgevangen

Bij de onderkant van de verdeling kan met name worden ingespeeld op mogelijkheden om het

niet kunnen aanleggen van buffers te ondervangen Hierbij passen onder andere maatregelen
als de verplichte winstuitkering van grote bedrijven aan werknemers het harmoniseren of

geleidelijk invoeren van vermogenstoetsen en het verhogen van het wettelijk minimum loon

Het overzicht van maatregelen met budgettaire effecten is terug te vinden in de tabellen

hieronder Een belangrijke kanttekening bij de maatregel over vermogenstoetsen is dat burgers
hierdoor hun totale toeslag kunnen verliezen waardoorde financiele gevolgen voor burgers die

afhankelijk zijn van deze toeslagen groot kunnen zijn en tot schrijnende situaties kunnen leiden

Beleidsrichting 5 Herziening van het boxenstelsel

Het handelingsperspectief vanuit het IBO richt zich voornamelijk op de korte en middellange

termijn Echter er zijn overwegingen om voor de lange termijn fundamenteler naar het

boxenstelsel te kijken Daarom doet dit IBO de aanbeveling om een breder onderzoek te doen

naar de wijze waarop inkomen en vermogen worden belast specifiek gericht op het huidige
boxenstelsel Volstaat het huidige boxenstelsel of zijn er alternatieven mogelijk waarmee

geborgd wordt dat verschillende vermogensvormen neutraler worden behandeld Dit is een

complex en langjarig proces

Beleidsrichting 6 Richten op finternationalej financialisering

Overwinsten op onroerend goed dragen bij aan een grote vermogensconcentratie in onroerend

goed wat een rem kan zetten op de verdere groei van de economie In deze beleidsrichting

presenteert het IBO maatregelen waarmee een eerste stap kan worden gezet in het fiscaal

anders behandelen van overwinsten op onroerend goed en daarmee het bestrijden van

eventuele neveneffecten van vermogensconcentratie in onroerend goed Gezien de grote

buitenlandse investeringsposities en bijbehorende financieringen en inkomstenstromen die via

Nederland lopen kunnen maatregelen die ongewenste financieringsstromen tegengaan ook

internationaal een verschil maken

Maatregelen die het IBO hier onder andere noemt zijn het in stappen belijker belasten van de

eigen woning conform pakket C in beleidsrichting 2 het invoeren van een box 3 stelsel naar

werkelijk rendement inclusief huurinkomsten en een mogelijke extra belasting op vastgoed
door middel van een vastgoedbelasting

Overzicht Maatregelen per 2023 en aanvullende en alternatieve maatregelen

Onderstaande tabel biedteen groter overzicht van de bijbehorende beleidsopties

Parameter

BD

{ingang per

Opbrengst
2023

Opbrengst
2024

Opbrengst
2025

Structurele

opbrengst
Maatregel opbrengst in mid

maatregelen tegen fiscale onevenwichtigheden

Halveren mkb winstvrijstelling
van 14 naar 7

Ja 20231 0 87 0 87 0 87 0 87
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Afschaffen zelfstandigenaftrek2 0 34 Nee

Versneld afbouwen

zelfstandigenaftrek
[in 2026 i p v 2030

3 0 18 0 36 0 54 0 Ja [2023

Afschaffen startersaftrek4 0 12 0 12 Nee

Laag Vpb tarlef naar 20

Hoog Vpb tarief naar25
Ja [20235 1 308 1 308 1 308 1 308

Overwaarde eigen woning
meetellen in de

vermogenslnkomens
bljtelling [VIB In de WIz en

Wmo beschermd wonen

6 PM PM PM 0 140 Nee

Verplichte winstdeling grote

bedrljven
Voor de raming is meer onderzoek nodig7

Harmoniseren

vermogenstoetsen op het

niveau van de vermogens

grenzen van de huurtoeslag

Ntb8 PM PM PM 0 373

Brede vermogensbelasting
box 1 2 en 3 [tarief 1

vrljstelling €1 min pp

9 3 6 Nee

tegengaan oneigenlijk gebmik van belastingconstmcties

Afschaffen giftenaftrek ca 0 339 budgettair belang10 Nee

Aanpassen giftenaftrek11 PM 0 055 Nee

Optie A 14 over eerste €130 425

28 daarboven

Optie B 36 boven € 130 425 voor

kinderen en kleinkinderen

0 54
Gelijktrekken tarieven

kinderen en kleinkinderen in

erf en schenkbelasting

Ja [2023^
12

0 68

Optie A derde schijf met een 10

punt hoger tarief bij verkrijgingen
300 000 in combinatle met hogere

vrijstellingen in de erfbelasting

Optie B een 25 hogertarief in de

tweede schijf met 25 voor

kinderen 45 voor kleinkinderen en

50 voor overige verkrijgers

32 Nee
Verhogen tarief grote
vermogens in erf en

schenkbelasting
13

245 Ja

BOR maatregelen

Verhuurd vastgoed
standaard aanmerken a Is

beleggingsvermogen voor de

DSR en de BOR

14 Voorkomt mogelijke toekomstige derving Nvt 2023

Verlaging vrljstelling waarde

going concern naar 25 en

aftopping op € 5 min

ondernemingsvermogen in

de BOR

Nee 202415 0 091 PM 0 3

Kleine aanmerkelljk
belangpakketten uitzonderen

van de BOR en DSR

Voor de raming is meer onderzoek nodig Nee 202416

100 vrijstel ling tote 5 min

ondernemingsvermogen 0

over het meerdere

17 0 046 PM 0 173 Nee 2024

100 vrljstelling tot € 1 min

ondernemingsvermogen
a 25 tussen € 1 en € 5

min en 0 over het

meerdere

b 50 over het meerdere

a 0 069

b 0 031

a 0 241

b 0 103
Nee 202418 PM

maatregelen voor eigen woning waaronder hypotheekrenteaftrek HRA

Verlagen HRA via19 0 9 1 8 7 1 Nee
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grondslagversmalling met

10 per jaar

HRAtarief In twee stappen
naar 31

20 0 6 1 1 1 1 Nee

Beperken HRA van €700 000

in 2024 tot €300 000 met

€100 000 per jaar

21 0 2 0 315 1 3 Nee

Versneld afschaffen Hlllen in

2023
22 0 5 0 5 0 5 0 Nee

Gevolgen marginals toptarieven bij aanpassingen in de Vpb en de mkb winstvrijstelling
In onderstaand plaatje zijn de effecten van een beleidspakket op het globaal evenwicht de

marginale toptarieven voor de verschillende vomnen van werk in kaart gebracht Het gaat om

een pakket waarbij het lage Vpb tarief van 15 naar 20 stijgt en het hoge Vpb tarief daalt

van 25 8 naar 25 optie 12 in bovenstaande tabei en de Mkb winstvrijsteiling wordt

gehalveerd van 14 naar 7 optie 1 in de tabei

I

v

Het box 2 tarief

Het IBO Vermogensverdeling beschrijft dat door het verhogen van het box 2 tarief hetzeifde

marginale belastingtarief voor dga s kan worden bereikt als door het verhogen van het lage Vpb
tarief Toch geeft het IBO tegelijkertijd aan dat dit niet verstandig is omdat dit een extra prikkel
voor winstinhouding en daarmee beiastinguitstel geeft zolang het lage Vpb tarief en de

mogeiijkheid tot lenen van de eigen bv blijft bestaan Door het lage Vpb tarief is het

aantrekkelijker om vermogen aan te houden in box 2 Daarbij is de mogeiijkheid tot lenen van

de eigen bv een extra prikkel Hierdoor kunnen huishoudens nog steeds belastingvrij in prive
overde ingehouden winsten beschikken De combinatie van een iaag Vpb tarief en het kunnen

ienen van eigen bv versterken eikaar wat betreft de prikkel tot winstinhouding en daarmee

beiastinguitstel in box 2

Erf en schenkbelasting
De erf en schenkbelasting is een van de meest directe manieren om aan te grijpen bij de

overdracht van vermogen Daarnaast is het een financieel gewin waargeen tegenprestatie
zoals arbeid ondernemerschap of andere vormen van het nemen van risico tegenover staat

Echter bij het toepassen van maatregeien op de erf en schenk is het de vraag of dit de

huishoudens met de grootste vermogens treft

^
Hits opgenomen in Belastingplan 2023
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Vraag 1 Wat is de ontwikkeling van saldo en schuld

m hbp 2022 2023

EMU saldo kabinet 2 1 2 4

EMU saldo CPB 0 9 1 1

Verschil 1 1 1 2

EMU schuld kabinet 50 0 49 5

EMU sdnJd CPB 48 8 47 1

Verschil 1 2 2 4

• De cMEV van het CPB bevat nieuwe macro economische ramingen voor de jaren 2022 en 2023

In bovenstaande label zijn de ramingen van het CPB en het kabinet voor deze jaren opgenomen

• Na doorrekening van de cMEV valt het EMU saldo dit jaar en latere jaren gunstiger uit dan

verwacht In de Voorjaarsnota 2022 Deze verbetering is bijna geheel het gevolg van hogere

belasting en premleontvangsten {11 miljard in 2022 en 7 mlljard in 2023 De toename van de

ontvangsten is grotendeels gevolg van de verbeterde economische groei in de eerste helft van

2022 en de gestegen inflatie Inkomstenmeevallers mogen binnen de regels van het trendmatig

begrotingsbeleid niet herbestemd worden voor extra uitgaven of lastenverlichting

• Ookzijn in de cMEV de rentetarieven voor 2022 en 2023 opwaarts bijgesteld Dit leidt tot een

stijging van de rente uitgaven als gevolg van de hogere rentetarieven van structureel 1 1 miljard

per jaar

• Deze cijfers zijn exclusief de maatregelen voor o a het verbeteren van de koopkracht die tijdens

de augustusbesluitvorming op tafel liggen

• Het CPB raamt in de cMEV voor 2022 en 2023 een ander saldo dan Financien Dit komt ten eerste

doordat het CPB de hogere gasbaten als gevolg van de stijging van de gasprijzen al heeft

meegenomen in de raming terwiji deze nog niet zijn verwerkt in de Financienraming Verder

veronderstelt het CPB dat een deel van de reguliere rijksuitgaven en van de intensiveringen uit

het coalitieakkoord de Voorjaarnota en het Nationaal Programma Onderwijs niet tot besteding

komt dit en volgend jaar hoofdzakelijk vanwege vertraging Het CPB schuift deze uitgaven door

naar latere jaren waardoor er een verschil optreedt in de saldoramingen van het CPB en

Financien

Vraag 2 Wat daen andere landen omringend en EU op hetgebled van energiemaatregelen en

wat zijn goede voorbeelden

Antwoord

• Bijna alle EU lidstaten en het Verenigd Koninkrijk hebben inkomenssteun zoals een

energietoeslag verleend aan kwetsbare of lage inkomenshuishoudens en ook heeft de

meerderheid de enerqiebelastinqen verlaagd zie figuur 2 1

o Belgie kent een eenmalige verlaging van energierekening t w v 80 euro tijdelijke

verlaging BTW op gas en elektriciteit en een energiecheque van 100 euro voor alle

huishoudens

o Duitsland heeft toeslagen voor studenten kwetsbare huishoudens verleend een

verlaging van de EEC terugleververgoeding ingevoerd de inkomstenbelasting en BTW op

gas verlaagd en de kinderbijslag verhoogd

o In Nederland zijn vergelijkbaar met de buurlanden de accijnzen op brandstoffen de

BTW op energie en de energiebelasting verlaagd Daarnaast is er een gerichte

energietoeslag van 1300 800 500 euro uitgekeerd aan sociale minima via gemeenten

en is er ook ingezet op isolatiemaatregelen
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• Daarnaast heeft bijna de helft van de Europese landen de energierekening voor consumenten

{en soms ook bedrijven vender verlaagd met een sociaal tarief of priisregulering {figuur 2 1

Europese wetgeving staat bet reguleren van energieprijzen toe indien dit geldt voor een

afgebakende kwetsbare groep bijv gebaseerd op inkomen sociaal tarief of indien er in de

energiemarkt geen sprake is van volledige mededinging prijsregulering
o Sociaal tarief in Belgie betalen 880 000 kwetsbare huishoudens een sociaal tarief voor

energie Een sociaal tarief verlaagt het tarief voor elektriciteit en of aardgas f voor

bepaalde categorieen personen of huishoudens Dit kan bijvoorbeeld gekoppeld aan de

ontvangst van een regeling gericht op inkomensondersteuning

o Prijsregulering in Frankrijk hebben huishoudens met flexibele contracten een lagere

energieprijs doordat de gasprijs is bevroren op het niveau van 2021 en de tarieven voor

elektriciteit worden gelimiteerd tot een 4 stijging op jaarbasis Om de Franse

energieleverancierte compenseren is afgesproken dat gedurende de komende 18

maanden de gasprijs boven de marktprijs mag liggen indien er ruimte ontstaat onder de

gereguleerde prijs Beide maatregelen zijn tot eind 2022 in working
• Een aantal Europese landen heeft een noodfonds opgericht bijvoorbeeld om te voorkomen dat

huishoudens die de hoge energierekening niet kunnen betalen afgesloten worden

o Belgie heeft een fonds van 16 miljoen euro om de huishoudens te helpen die niet in

aanmerking komen voor het sociale energietarief
• Nederland doet qua energiemaatregelen als onderdeel van het BBP nu minder dan de rest van

Europa terwiji drie maanden geleden Nederland het bovengemiddeld deed figuur 2 2 Ook

Zweden en Denemarken staan onderaan de lijst Een mogelijk verklaring is dat in de recente

maanden andere landen nieuwe maatregelen hebben geimplementeerd

Figuur 2 1 energieprijsmaatregelen in EU en Verenigd Koninkrijk
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Rguur 2 2 Energiemaatregefen in percentage van het BBP
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Vraag 3 Stand van zaken random een sociaal akkoord

Antwoord

Zal mondeling worden toegelicht
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Vragen 4 10

7s het uitvoeringstechnisch mogelijk om per 1 1 2023 een nieuwe eerste schijf EB aardgas te

creeren van 0 1000 m3 en de huidige eerste schijf vervolgens te laten iopen van 1 001 170 000

m3 Idee is dan om de EB op de eerste duizend kuub fors te verlagen tov nu

Antwoord

■ Een introductie van een nieuvife schijf EB aardgas per 1 januari 2023 is niet uitvoerbaar
■ Dit voorstel vergt structuurwijzigingen in het aangiftesysteem en het teruggaafproces EB OBE

Structuurwijzigingen vergen conform parameterbrief 4 tot 18 maanden De wijzigingen
kunnen daarom niet per 1 januari 2023 worden doorgevoerd Alleen parameterwijzigingen zijn

nog mogeiijk structuurwijziging vergen een uitvoeringstoets nadat de wetgeving is opgesteid
■ Het eerst mogelijke moment dat invoering mogelijk is zou in verband met de benodigde

doorlooptijd 1 januari 2024 zijn mits de wetswijzigingen meelopen in het BP2023 Omdat de

geautomatiseerde ondersteuning van de teruggaven EB ODE zeer onstabiel is moet de

haalbaarheid van een invoering per 1 januari 2024 verder onderzocht iworden

■ Het is wel mogelijk om per 1 1 2023 de hoogte van de belastingvermindering aan te passen

Hiermee kan in feite een vergelijkbaar effect w orden bereikt op de gemiddelde lastendruk die

uitgaat van de energiebelasting als het introduceren van een extra schijf

Wat zijn mogelijkheden voor gerichte compensate voor mensen met een hoge energierekening
Bijvoorbeeid via energiebedrijven zoals het voorste van Eneco

Antwoord

Er is de afgelopen periode tussen ambtelijk SZW EZK BZK Financien en de energieleveranciens

gewerktaan het in kaart brengen van diverse maatregelen om betaalproblemen als gevolg van de

hoge energierekening voor huishoudens zo veel mogelijk te voorkomen Bij dittraject waren ook

diverse maatschappelijke partners betrokken Hieruitzijn veel maatregelen naarvoren gekomen
waarvan de meeste niet uitvoerbaar bleken Op dit moment zijn de twee meest kansrijke opties
voor gerichte compensatie verder onderzocht

1 Inkomensafhankelijke belastingvermindering energiebelasting sociaal tarief of eenmalige

tegemoetkoming via energieleveranciers

2 Noodfonds voor huishoudens

1 Inkomensafhankelijke belastingvermindering energiebelasting sociaaltarief of eenmalige

tegemoetkoming via energieleveranciers

Inkomensafhankelijke compensatie voor de gestegen energierekening in de vorm van een sociaal

tarief een belastingvermindering of een tegemoetkoming vergt het combineren van

inkomensgegevens met de energierekening Het inkomensgegeven van huishoudens kan ofwel

door huishoudens zelf worden aangeleverd of door de Belastingdienst of een andere

uitvoeringsorganisatie worden aangeleverd aan de energieleveranciers

De energieleveranciers geven aan dat zij beperkte uitvoeringscapaciteit hebben zij kunnen en

willen niet de inkomensgegevens van huishoudens controleren Deze zal dus door de

Belastingdienst of een andere uitvoeringsorganisatie aangeleverd moeten worden Dit vergt dat

de Belastingdienst voor lijsten van huishoudens op basis van postcode en huisnummer aangeeft
of zij in aanmerking komen voorde inkomensafhankelijke tegemoetkoming Deze

gegevenskoppeling is er op dit moment niet de Belastingdienst werkt met koppeling op basis van

bsn en er is geen systeem om deze privegegevens op een veilige manierte delen Er is verkend of

op een andere manier het huishoudinkomen benaderd zou kunnen worden bijvoorbeeid door te

kijken naar de doelgroep van de zorgtoeslag Dit leidt echter tot beleidsmatig ongewenste
uitkomsten doordat er altijd naart 2 moet worden gekeken en de beoogde doelgroep niet

overeenkomt met die van de zorgtoeslag een thuiswonende student kan bijvoorbeeid recht

hebben op de zorgtoeslag Deze optie is dan ook niet op korte termijn uitvoerbaar
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Op dit moment wordt gekeken of het mogelijk is een groep kwetsbare huishoudens te identificeren

op basis van openbare data bijvoorbeeld WOZ \«aarde van de woning het aantal m^

\woonoppervlak of het bouwjaar van een \woning Dit verkleint de problemen in de uitvoering maar

vergt nog steeds dat binnen een overheidsorganisatie deze controle voor de energieleveranciers
\wordt uitgevoerd De vraag of een dergelijke afbakening op basis van openbare data juridisch
houdbaar is wordt nog vender uitgezocht

Naast bovengenoemde bezwaren kent de inkomensafhankelijke belastingvermindering een aantal

extra bezwaren Deze vermindering vergt een structuurwijziging in de EB en is daarmee niet op

korte termijn 2023 2024 uitvoerbaar Ook voor de langere termijn zijn er grote bezwaren

Niet handhaafbaar De Belastingdienst controleert de aangifte die energiemaatschappijen voor

de energiebelasting hebben gedaan Bij een tijdelijke inkomensafhankelijke

belastingvermindering is dit vanwege de complexiteit niet mogelijk en moet worden vertrouwd

dat de energiemaatschappijen correct aangifte doen

Bezwaaren beroep niet mogelijk bezwaar en beroep is alleen mogelijk voor belastingplichtigen

en binnen de energiebelasting zijn dat de energieleveranciers Normaal gesproken is de te

betalen energiebelasting voor huishoudens relatief eenduidig en is dit geen probleem Een

inkomensafhankelijke belastingvermindering zal echter tot veel grensgevallen leiden en tot

vragen bezwaren van burgers die denken dat ze recht hebben op de extra

belastingvermindering Bezwaar en beroep is voor deze groep niet mogelijk

Teruggaafregeiing niet mogelijk voor een aanvullende inkomensafhankelijke

belastingvermindering Moor meerdere onroerende zaken achter 1 aansluiting geldt een

teruggaafregeiing voor de belastingvermindering Het gaat bijvoorbeeld om ouderen

gehandicapten studenten asieizoekers etc die geen eigen aansluiting hebben maar wel in een

apart WOZ object wonen Het is vooralsnog niet mogelijk om in het teruggaafverzoek rekening te

houden met een inkomensafhankelijke belastingvermindering

2 Noodfonds voor huishoudens

Energieleveranciers Eneco Essent Greenchoice en Vattenfall hebben een noodfonds ontwikkeld als

onderdeel van het actieplan energiehulproute voor mensen net boven bijstandsniveau Uit het

noodfonds kan een tijdelijke bijdrage worden gedaan aan mensen waarbij alle andere

mogelijkheden niet werken Aan het Rijk is gevraagd om een bijdrage aan de projectkosten van dit

fonds te verstrekken Op dit moment is het noodfonds reeds als pilot van start gegaan Gelet op

dat het noodfonds op een zeer gerichte groep gericht is zal het geen soelaas bieden voor een

grotere groep huishoudens Deelname van het Rijk in het noodfonds moet passen binnen haar

verantwoordelijkheden
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Vraag 5 Welke mogelijkheden zijn er om mensen de winter door te heipen Weike

knoppen zijn er

Er is onderzocht weike mogelijkheden er zijn om huishoudens te ondersteunen bij de gestegen

energierekening Hierbij is zowel gekeken naar de mogelijkheden binnen het gebruikelijke

koopkrachtinstrumentarium als naaropties om direct via de energierekening te compenseren De

mogelijkheden om via de energierekening te compenseren worden verder toegelicht in de

antwoorden op vragen 4 en 10 d w z opties via een nieuwe knop en zijn vanwege de grote
onzekerheid over de uitvoerbaarheid niet opgenomen in onderstaand schema

De geidentificeerde opties zijn getoetst op uitvoerbaarheid en effectiviteit Hierbij is steeds gekozen
voor een specifieke invulling om doorrekening van de effecten mogelijk te maken Andere

maatvoering invulling is voor vrijwel alle maatregelen mogelijk Goed om daarnaast te

verhelderen dat bij een deel van de maatregelen een streepje in de tabel bij inkomenseffecten niet

betekent dat er geen effect is er is alleen geen zichtbaar effect op de mediaan Tot slot is het

hierbij van belang te vermelden dat onderstaande lijst niet uitputtend is Ook andere opties kunnen

desgewenst ambtelijk worden uitgewerkt
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Huishoudens met

betaalbaarheids

problemen
aantal

Budgettair beslag
in € mid

2023 2024 I 2025 I

Inkomenseffect 2023

naar bron inkomen

Werkend Uitkering I Gepens

Effect op

arbeidsaanbod
Maatregel Inkomenseffect 2023 per kwintiel

1 2 3 4 5Stroc

Verlagen tarief eerste schijf tot 36k1 2 1 2 1 2 1 1 7 23 000 0 6 0 7 0 6 0 6 0 5 0 6 0 7 0 6

Verhogen algemene heffingskorting AHK2 2 1 2 1 2 1 2 1 55 000 1 3 0 9 0 6 0 5 0 3 0 5 1 3 1 0

3 Verhogen arbeidskorting AK 2 1 2 1 2 1 2 1 25 000 0 1 0 6 0 6 0 6 0 6 0 0 0 0

4 Terugdraaien halvering jonggehandicaptenkorting 0 0 1 0 1 0 1

Verhogen vrije ruimte WKR in 2023 ntb ntb ntb ntb5

Verlagen energiebelasting in 20236 2 3 0 0 0 50 000 1 6 1 1 0 8 0 6 0 4 0 7 1 7 1 1

Verlagen btw op energie in 20237 3 6 0 0 0 80 000 2 2 1 6 1 2 1 0 0 8 1 1 2 1 1 6

8 Verlagen brandstofaccijns In 2023

9 Verhogen zorgtoeslag 100 euro

10 I Verhogen huurtoeslag 203 euro

n t b1 4 0 0 0

0 5 0 0 0 15 0000 0 5 0 3 0 5 0 3

Ir0 3 0 3 0 3 0 3 24 000 0 9 0 8

11 Verhogen kindgebonden budget 100 euro 0 1 0 1 0 1 0 1 2 000

4rVerhogen kinderbijslag 100 euro12 0 3 0 3 0 3 0 3 2 000

Vergoeding kinderopvangtoeslag naar 9613 0 0 0 1 0 1

WML verhoging in 2023 met 7 514 2 2 1 3 0 3 0 3 86 000 1 8 1 1 0 5 0 2 0 1 0 2 2 5 1 1

Verdere verhoging WML met 1 AOW gekoppeld15 0 6 0 6 0 6 0 6 22 000 0 4 0 3 0 1 0 5 0 3

4rWML naar 14 euro in 2025 AOW ontkoppeld16 0 0 1 1 1 2 0 1 0 6 0 1 2 2 0 1n v t

17 Bevriezen afbouw dubbele AHK bijstand 0 1 0 2 0 3 0 2 500

OrDubbele AHK in bijstand herintroduceren in 202318 0 7 0 7 0 7 0 7 30 000

Indexering college les en cursusgeld19

Verhogen basisbeurs 120 euro20 0 03 0 03 0 03 0 03

Gematigd Indexeren eigen bijdragen WIz en Wmo21 0 0 0 0 0 0 0 0

Herhalen energietoeslag ntb ntb ntb ntb22

Inkomensafhankelijke huurverlaging ntb23

MB De cMEV raming is nog niet verwerkt in de budgettaire gevolgen en inkomenseffecten Deze kunnen als gevolg hiervan veranderen
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Toelichting maatreaelen

Verlaging tarief eerste schijf TES tot 36 800 Het belastingtarief in de oude eerste

schijf tot ongeveer 36 800 euro kan worden verlaagd Indicatief verlaagt een intensivering
van ongeveer 2 miljard het tarief met 0 66 punt van 37 04 naar 36 38 Voor een

modaal inkomen ievert dit een voordeel op van ongeveer 244 euro

1

Verhogen algemene heffingskorting AHK Het verhogen van de algemene

heffingskorting met 258 euro Dit Ievert een beiastingvoordeel van maximaai 258 euro voor

individuen met een inkomen tot 72 duizend euro

2

Verhogen arbeidskorting AK Verhogen van de AK met 1191 euro bij het eerste knikpunt
en 293 euro bij het derde knikpunt ten opzichte van de invulling uit het pakket

iastenverlichting middeninkomens Dit ievert een belastingvoordeei van 290 euro voor een

werkende met een modaai inkomen

3

Terugdraaien halveren jonggehandicaptenkorting 3GK Terugdraaien van de afbouw

van de jonggehandicaptenkorting met 200 euro in 2024 en 200 euro in 2025 Hierdoor blijft de

JGK circa 800 euro in piaats van 400 euro conform de indicatieve invulling in het

coalitieakkoord

4

Verhogen vrije ruimte werkkostenregeling WKR Eenmaiige verhoging van de vrije
ruimte binnen de WKR Dit stelt werkgevers in staat een groter deel van de loonsom

beiastingvrij aan werknemers uit te keren Net als in 2020 en 2021 kan bijvoorbeeld worden

gekozen voor een verruiming van het lage percentage van 1 7 naar 3 Hierbij is het wei

goed te vermelden dat het Rijk geen invioed heeft op of werkgevers de extra ruimte gebruiken
en ook niet de wijze waarop d w z welke inkomensgroep

5

Verlagen energiebelasting EB De compenserende maatregeien in de energiebelasting
voor huishoudens worden veriengd naar 2023 Dit betekent dat

o de beiastingvermindering tijdelijk 682 euro biijft 188 euro verhoogd t o v CA

o het EB tarief in de 1^ schijf voor eiektriciteit tijdelijk 3 68 cent kWh blijft Een veriaging
van 3 3 eurocent per kWh t o v CA

Dit verlaagt het belastingdeel van de energierekening in 2023 met ongeveer 315 euro voor een

huishouden met gemiddeld verbruik exclusief interactie met veriaging btw op energie Andere

maatvoering is ook mogelijk Zo kan bijvoorbeeid worden gekozen om aiieen de

beiastingvermindering te verhogen of het tarief te verlagen

6

Verlagen btw op energie De tijdelijke toepassing van het verlaagde btw tarief 9 op

energie aardgas stadsverwarming en eiektriciteit wordt veriengd t m 31 december 2023 Bij

gemiddeld verbruik ievert dit voor een huishouden een voordeei op van circa 439 euro

exclusief interactie met veriaging energiebeiasting

71

Verlagen brandstofaccijns Tijdelijke veriaging van de brandstofaccijnzen voor benzine

diesei en LPG in 2023 Meerdere maatvoeringen zijn mogeiijk bijvoorbeeid een geiijke

veriaging ais in 2022 17 3 cental voor benzine 11 1 cent L voor diesel en 4 1 cent kg voor

LPG

8

Verhogen zorgtoeslag Per 1 januari 2023 wordt de maximale zorgtoeslag zowel voor paren

als alleenstaanden eenmalig verhoogd met 100 euro Voor huishoudens die al recht op

zorgtoeslag hebben neemt het recht met 100 euro toe Er komen ook nieuwe huishoudens bij
die met hun inkomen net boven de oude maximum inkomensgrens zaten Zij krijgen vanwege

de inkomensafhankelijke afbouw een recht van 100 euro of minder Uitvoeringstechnisch is het

mogelijk de zorgtoeslag met maximaai 412 euro te verhogen

9

10] Verhogen huurtoeslag door de vaste opslag in de huurtoeslag te verlagen naar 0 euro kan

de huurtoeslag worden verhoogd met maximaai 204 euro op jaarbasis Dit Ievert een voordeel

op van maximaai 204 euro voor huurtoeslagontvangers afhankelijk van het huishoudinkomen

en de hoogte van de huur Huishoudens waarvan het inkomen net boven de oude
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inkomensgrens van de huurtoeslag valt ontvangen een deel van dit bedrag Omdat de

huurtoeslag op voorschotsystematiek kent kunnen eventuele terugvorderingen en

nabetalingen ook hoger worden als gevolg van deze maatregel

Verhogen kindgebonden budget WKB Verhogen van bet bedrag voor het eerste kind

met 100 euro in het WKB per 2023 Andere maatvoering is mogelijk zo kan ook gekozen
worden voor een verhoging van zowel het budget voor het eerste als het tweede kind

Ill

Verhogen kinderbijslag Naast verhoging van de WKB ook gekozen worden voor verhoging
van de kinderbijslag De budgettaire effecten van deze maatregel zijn hoger doordat de AKW

inkomensonafhankelijk is en het bedrag alleen gebaseerd wordt op de leeftijd van het kind en

niet het aantal kinderen in het gezin

121

Vergoeding kinderopvangtoeslag KOT naar 96 In 2025 wordt het

vergoedingspercentage voor de kinderopvangtoeslag KOT conform CA geuniformeerd naar

95 Dit percentage kan worden verhoogd naar 96 Verlaagtde kosten van kinderopvang
voor een ouder waarvan het kind een dag per week naar opvang gaat met ongeveer 50 euro

per jaar

131

Verhoging minimumloon WML per 2023 Per 1 januari 2023 doorvoeren van de volledige

verhoging van het minimumloon die is afgesproken in het coalitieakkoord 7 5 Deze is nu

verspreid in drie stappen in 2023 2024 en 2025 Deze verhoging vindt plaats per AMvB

waardoor alle gekoppelde regelingen worden verhoogd o a bijstand AOW en loongerelateerde

uitkeringen Deze maatregel verhoogt het inkomen van mensen met het minimumloon in 2023

op jaarbasis met 645 euro t o v de voorjaarsnota 1 086 euro in totaal Voor verdere details

betreffende invulling zie ook het antwoord op vraag 6

141

Verdere verhoging WML met 1 Additioneel aan de verhoging van 7 5 kan het WML

verder worden verhoogd Bij invoering per januari 2023 zal dit moeten plaatsvinden per AMvB

en dus inclusief verhoging van gekoppelde regelingen Deze maatregel verhoogt het inkomen

van mensen met het minimumloon in 2023 op jaarbasis met 128 euro

15

WML naar 14 euro in 2025 Aanvullend aan de verhoging van 7 5 kan het minimumloon

verder verhoogd worden zodat deze 14 euro bedraagt per 1 januari 2025 Op basis van de CEP

raming vergt dit een beleidsmatige verhoging van 6 44 Zonder koppeling van de AOW

bedragen de kosten hiervan 1 miljard structureel inclusief koppeling AOW tot 3 7 miljard
structureel

161

Bevriezen afbouw dubbele AHK in bijstand Bevriezen van de afbouw van de dubbele AHK

in de bijstand in de jaren 2023 2025 Hierdoor ligt de bijstandsuitkering op 1 januari 2023 77

euro netto hoger dan in het voorjaarsnotapad op jaarbasis Het effect van bevriezen is in

2025 circa € 476 ten opzichte van de situatie zonder bevriezen

171

Dubbele AHK in bijstaand herintroduceren in 2023 De factor waarmee de algemene

heffingskorting AHK bij de bepaling van het referentieminimumloon wordt toegepast wordt

met 0 4 verhoogd Dat betekent dat de afbouw van de dubbele AHK per januari 2023 volledig
wordt teruggedraaid Het afbouwpad in het coalitieakkoord wordt vanaf dat moment

gehandhaafd Hierdoor stijgt de bijstandsuitkering op 1 januari 2023 met 825 euro op

jaarbasis

18

Indexering college les en cursusgeld Het wettelijk collegegeld lesgeld en cursusgeld
worden geindexeerd op basis van de CPI in april t o v een jaareerder Door deze te baseren

op een jaargemiddelde inflatie worden pieken in de inflatie meer gedempt Het collegegeld zal

in 2023 2024 minder toenemen dan bij de huidige systematiek maar het betreft hier een

tijdelijke maatregel want de hoge inflatie werkt uiteindelijk wel gematigder door

191

Verhogen basisbeurs Het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende studenten in zowel

het mbo als het hoger onderwijs respectievelijk per 1 8 2023 en 1 9 2023 Om te zorgen dat

deze studenten ook daadwerkelijk meer geld tot hun beschikking krijgen wordt ook het

normbedrag verhoogd Een verhoging van de uitwonende basisbeurs met 10 euro per maand

201
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kost ongeveer 30 miljoen structureel Verhoging van € 55 per rnaand zorgt ervoor dat de

student in redelijke mate wordt gecompenseerd voor de stijgende kosten Deze maatregel kost

€ 165 miljoen structureel

21 Gematigd indexeren eigen bijdrage WIz en Wmo Enkele parameters in de eigen bijdragen
EB voor de WIz en Wmo beschermd wonen worden jaarlijks geindexeerd a d h v de mutatie

van de consumentenprijsindex cpi Doorde hoge inflatie zal dejaarlijkse indexatie in 2023

hogerzijn dan normaal 5 84 tegen gemiddeld bijna 2 in de jaren 2020 2022 Dit heeft

grote effecten voor mensen die een minimale of juist maximale EB betalen In dit voorstel

worden alle parameters die normaalgesproken worden geindexeerd a d h v de cpi

geindexeerd met 2 in plaats van 5 84 Alternatieven zijn mogelijk zo kan ook alleen de

minimale EB gematigd worden geindexeerd

22 Herhalen energietoeslag De huidige energietoeslag kan technisch gezien in 2023 worden

herhaald Gemeenten hebben aangegeven tegen de grenzen van de capaciteit te lopen Het is

op dit moment onduidelijk of het mogelijk is om de energietoeslag nogmaals uit te keren

Daarnaast is het juridische de vraag in hoeverre een dergelijke toeslag wederom als

onbelastbaar inkomen kan worden gezien De energietoeslag kon in 2022 belastingvrij worden

verstrekt omdat de uitkering eenmalig is Over periodieke uitkeringen moet wel belasting
worden betaald en deze hebben een doorwerking op toeslagen Deze vraagstukken worden

op dit moment verder onderzocht

23 Inkomensafhankelijke huurverlaging sociale huur Huurders van corporaties in gereguleerde

woningen met een inkomen op of onder 120 het minimuminkomensijkpunt in de huurtoeslag
en een huur hoger dan €550 prijspeil 2020 krijgen een wettelijk verplichte eenmalige

huurverlaging tot €550 De huurverlaging is voorzien voor 2024 en onderdeel van de Nationale

Prestatieafspraken het voorstel is de huurverlaging te vervroegen naar 1 juli 2023 eerder niet

uitvoerbaar
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Vraag 6 Wat host het om de verhoging van het minimumloon te versnellen naar 2023

De minimumloonverhoging van 7 5 kan versneld worden ingevoerd per 1 januari 2023 i p v in

drie stappen zoals bij Voorjaarsnota verwerkt Dit dient bij AMvB verwerkt te worden waardoor

alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen automatisch meestijgen ook de

loongerelateerde uitkeringen dit ontkoppelen kan alleen via een wetswijziging Hiermee werkt de

minimumloonsverhoging ook door op bovenminimale regelingen Vanwege deze koppeling leidt

deze versnelling tot extra structurele uitkeringslasten

In de Voorjaarsnota is de AOW gekoppeld aan de verhoging van het minimumloon Hierdoor neemt

deze in drie stappen 2023 2024 en 2025 toe met in totaal 7 5 Als dekking voordeze

maatregel is opgenomen dat de Inkomensondet^teuning AOW lOAOW in 3 stappen wordt

afgeschaft De lOAOW kan echter niet bij AMvB worden afgeschaft dit vereist een wetswijziging
De lOAOW kan bij AmvB maximaal tot 5 euro per maand gereduceerd worden In de onderstaande

raming is ervan uitgegaan dat de lOAOW per 2023 wordt verlaagd naar 5 euro per maand en niet

wordt afgeschaft per 2025 Dit leidt tot een dekkingsopgave van structureel ca 0 3 miljard t o v

de situatie waarin de lOAOW volledig wordt afgeschaft

De onderstaande tabel betreft een inschatting van de extra kosten van het vervroegen van de

minimumloonsverhoging van 7 5 naar 1 januari 2023 incl derving niet afschaffen lOAOW

Deze bedragen moeten nog geupdatet worden o b v de cMEV raming van het CPB en zullen

daarmee nog wijzigen

mid euro 2023 2024 2025 2026 2027 Struc

Kasten wmkverhoging 7 5 per 1 1 2023

excl cMEV

2219 1334 292 240 189 274

Waarvan niet afschaffen lOAOW PM PM PM PM PM PM
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Vraag 7 Wat is hetgebruik van de bijzondere bijstand in 2022

Antwoord

Op dit moment zijn geen realisatiecijfers bekend over de bijzondere bijstand In bet tweede

kwartaal van 2023 komt er een eerste opgave van uitgaven aan de bijzondere bijstand In het

najaar van 2023 volgen uitgebreidere cijfers Pas dan kunnen we iets zeggen over een eventueel

hoger gebruik van de bijzondere bijstand

Een vergeiijking is ook bij publicatie van nieuwe cijfers iastig te maken Ter iliustratie de uitgaven
in 2021 vielen hoger uit door de TONK Het was niet mogelijk de TONK apart te laten registreren
In 2021 werd 0 5 mid euro uitgegeven aan bijzondere bijstand inclusief TONK

Gemeenten zien dat de meest kwetsbare mensen die de gemeente benaderen voor schuldhulp niet

aitijd gehoipen kunnen worden omdat zij maandelijks structureel tekortkomen SZW heeft signaien

ontvangen dat in het najaar de problematiek verder toeneemt

Vraag 8 Wat is de stand van zaken bij de uitvoering van de energietoelage

Antwoord

Gemeenten hebben middeien ontvangen om huishoudens tot 120 procent van het sociaai minimum

een eenmalige energietoeslag van 800 euro uit te keren Tijdens het Voorjaarsnotadebat is

besloten deze te verhogen naar 1300 euro In de raming is het uitgangspunt aangehouden dat

gemeenten metde energietoeslag alle huishoudens binnen deze doelgroep bereiken

Gemeenten moeten de verhoging van de energietoesiag van €800 naar €1300 nog grotendeeis
doorvoeren in lokale beieidsregels alvorens te kunnen uitkeren De recesperiode heeft hier invioed

op De middeien hiervoor worden per septembercirculaire van het gemeentefonds aan gemeenten
beschikbaar gesteid Het uitgangspunt is dat de uitkering nog in kalenderjaar 2022 plaatsvindt
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Vraag 9 Kunt u een overzicht geven van mee en tegenvallers aan de uitgavenkant van de

begroting en inzicht geven in de cijfers van de onderuitputting

Het cijferbeeld van de uitgaven staat op het moment van schrijven nog niet stil Op hoofdlijnen kan

al wel worden gemeld dat op het terrein van de uitgaven structurele tegenvallers zich voordoen De

afgelopen maanden is de rente gestegen Dit ieidt tot hogere uitgaven die onder het

uitgavenplafond moeten worden ingepast Het gaat indicatief om circa 0 4 miljard in 2022 en een

bedrag van circa 2 miijard in 2023 De structurele doorwerking bedraagtop dit moment circa 1 1

miljard Naar verwachting wordt de rente in het voorjaar opwaarts bijgesteld en loopt de

tegenvalier verder op tot indicatief 5 miijard en weiiicht meer in 2027

Daarnaast worden de ramingen rond het gasdossier zowel gasbaten ais kosten voor Norgakkoord]

geactualiseerd Dit ievert persaldo incidenteie dekkingsruimte op De omvang wordt op dit

moment in beeid gebracht Ook het uitvoeringsbeeld van de uitgaven aan de zorg en de sociale

zekerheid wordt geactualiseerd Het overieg hierover is nog gaande

Onderuitputting wordt in de regel door departementen vanaf Najaarsnota gemeld Wel zijn in

voorbereiding op de Miljoenennota en deze augustusbesluitvorming een groot aantal kasschuiven

aangevraagd waarmee geld dat is begroot voor 2022 naar latere jaren wordt geschoven Het gaat

om 3 miljard uit 2022 naar latere jaren waarvan 0 5 miljard voor investeringen Daarbovenop
wordt 2 5 miljard aan investeringen in de jaren 2023 tot en met 2025 geschoven naar de periode
2026 tot en met 2035 In de onderstaande tabellen is een uitsplitsing per departement

opgenomen

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ieder jaar onderuitputting wordt ingezet om de

gebruikelijke in uittaakstelling in te vullen Deze bedraagt 1 4 miljard voor 2022 Indien het niet

lukt om deze in uit taakstelling te vullen met 1 4 miljard onderuitputting dan Ieidt dit tot een

overschrijding van het uitgavenplafond en daarmee tot een verslechtering van het EMU saldo De

in uittaakstelling maakt het mogelijk dat departementen jaarlijks tot een maximum van 1 van

de begroting aan eindejaarsmarge kunnen meenemen naar het volgende begrotingsjaar zonder dat

dit Ieidt tot een verslechtering van het EMU saldo

Tabel 1 Overzicht kasschuiven plafond R S Z

1Kin min is saldobelastendl 2022 2023 2024 2025 2026 202

Reguliere kasschuiven met prioriteit 2 556 596 888 485 439 149

szw 100 52 4 49 122 83

leriW 25 11 7 6 0 0

EZK 229 286 9 33 47 52

VWS 215 4 45 71 98 5

BZK 8 18 6 8 2 2

BZ 0 0 0 0 0 0

LNV 269 182 44 51 212 219

JenV 55 45 9 1 0 0

Defensie 170 46 8 18 37 61

FIN 107 39 19 33 16 0

OCW 54 39 2 48 6 42

Aanvullende Post 147 487 167 169 13 310

w v LNV 40 40 0 31 198 229

w v VWS 107 526 167 200 185 81

Toeslagen 1 177 473 588 113 4 0
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Tabel 2 Overzicht kasschuiven plafond I

iSM 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 20 12035 2036

Plafond I 458 1 289 312 927 30 563 1 416 1 110 274 111 237 214 383 65 371

lenW 20 1 166 294 862 405 300 1 428 1 123 255 117 233 214 383 65 371

EZK naar achter 84 56 53 15 7 40 34 15 0 0 0 0 0 0 0

EZK naar voren 0 168 33 47 23 28 46 28 19 6 3 0 0 0 0

SZW 1 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ocw 3 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Defensie 350 350 0 0 450 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vraag 10 Wat zijn mogelijkheden voor gerichte compensatie voor mensen met een hoge
energierekening Bijvoorbeeld via energiebedrijven zoals het voorstel van Eneco

Beantwoord samen met vraag 4
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Vraag 11 In hoeverre hebben studenten gebruik kunnen maken van het eerdere

koopkrachtpakket en wat is er nu mogelijk voor studenten in het bredere beeid of qua indexatie

en basisbeurs

Eneraietoeslaa

In de richtlijn die het ministerie van SZW heeft opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het

uitkeren van de energietoeslag zijn onder andere studenten uitgesloten Hier is voorgekozen
omdat bij studenten sprake is van diverse woonsituaties veel van hen wonen bijvoorbeeld nog

thuis of huren een kamer inclusief energiekosten
• Gemeenten hebben echter beleidsvrijheid om toch een energietoeslag aan studenten uit te

keren Dit kan ook bijvoorbeeld via de individuele bijzondere bijstand

• Voor zover bekend zijn er 3 gemeenten die {onder voorwaarden energietoeslag toekennen

aan uitwonende studenten

• De Rechtbank Gelderland heeft bepaald dat de gemeente Nijmegen aan een student

onterecht geen energietoeslag heeft uitgekeerd De uitspraak van de rechter wordt op dit

moment nader bestudeerd

Overige koopkrachtmaatregelen

In het antwoord op vraag 5 is een groslijst van generieke koopkrachtmaatregelen opgenomen Een

deel van deze maatregelen heeft een positief koopkrachteffect op een deel van de studenten De

voornaamste voorbeelden hiervan zijn verhoging van de zorgtoeslag verhoging van het

minimumloon en verlaging van de energiebelasting

Naast deze algemene maatregelen die ook effect hebben op studenten is het ook mogelijk om

maatregelen in de indexatie en basisbeurs te treffen Deze hebben direct en alleen effect op de

groep studenten Mogelijke maatregelen zijn

• Het verhogen van de basisbeurs voor uitwonende studenten in zowel het mbo als het hoger

onderwijs per studiejaar 2023 2024

• Het aanpassen van de indexatiesystematiek van het collegegeld aan te passen Dit betreft geen

koopkrachtmaatregel deze maatregel zorgt ervoordat incidentele pieken in de inflatie meer

gedempt worden

• Het verhogen van het normbedrag waardoor studenten meer kunnen lenen tegen relatief

gunstige voorwaarden Studenten kunnen per studiejaar 2023 2024 gebruik maken van deze

maatregel maar dit zorgt wel voor een hogere studieschuld

Deze maatregelen zijn verder uitgewerkt in de overzichtstabel met maatregelen in het antwoord op

vraag 5
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Vraag 12 Overzicht van een solidariteitsheffing in de energiesector Waarom kunnen andere

tanden het wel

Antwoord

Met een meevallersheffing bofbelasting solidariteitsheffing of windfaii tax wordt doorgaans een

eenmaiige beiasting of belastingverhoging die gericht is op bedrijven die profiteren excessieve

winsten maken door een gebeurtenis waar zij niet verantwoordelijk voor zijn in ditgevai fiink

stijgende energieprijzen door o a de geopolitieke situatie

In verschillende Europese ianden is onlangs een windfall tax ingevoerd maar er is geen eenduidige
definitie of scope Voor zover bekend hebben op dit moment het Verenigd Koninkrijk VK Italie

Griekeniand Roemenie Slowakije Bulgarije en Hongarije een windfaii tax ingesteld De heffingen
in deze ianden verschillen sterk in vormgeving en reikwijdte Spanje heeft geen windfaii tax

ingesteid voor energiebedrijven maar een regulerende maatregel

Wat doen andere Ianden

Italie kent een heffing met het klassieke karakter van een windfaii tax Hierbij resteert ook na

nadere navraag bij ons onduideiijkheid over afbakeningsvraagstukken en uitvoeringsaspecten
Daarnaast kent het Italiaanse voorstei materieel terugwerkende kracht Griekeniand kent ook een

windfall tax die zich hoog over richt op de brutowinst van energieproducenten De Griekse

heffing kent eveneens terugwerkende kracht

Het Verenigd Koninkrijk VK heft een extra percentage binnen een bestaand fiscaal regime ten

aanzien van winsten verkregen bij de exploratie en productie van olie en gas De heffing in het VK

is vergelijkbaar met het Winstaandeei in de Nederlandse mijnbouwheffingen Ook na verhoging is

de winstafdracht in het VK 65 lager dan in Nederiand 70

Verder is bijvoorbeeld de windfaii tax in Roemenie gerelateerd aan de omzet vergelijkbaar met de

cijns in de Nederlandse mijnbouwheffingen en worden in de Hongaarse heffing ook banken

luchtvaartmaatschappijen en telecommunicatie en retailbedrijven betrokken vergeiijkbaar met een

generieke verhoging van de winstbelasting

Waarom kan een generieke nieuwe windfall tax in Nederland niet

De introductie van een nieuwe specifieke solidariteitsheffing om excessieve winsten van alle

energiebedrijven te beiasten is op korte termijn niet mogelijk en kent een aantal kneipunten

Allereerst ontbreekt een grondslag voor een nieuwe heffing omdat op dit moment geen meetbaar

criterium voorhanden is waarmee kan worden bepaald of sprake is van een excessieve winst waar

een solidariteitsheffing bij aan kan sluiten Gedacht kan worden aan een aandeel van de toename

van de winst of omzet Er kunnen echter verschiiiende redenen zijn voor winst of omzetgroei
Denkaan verkoop van een bedrijfsonderdeei of simpelweg betere bedrijfsvoering Er zou dan dus

een aanname moeten worden gemaakt van het aandeel van de stijging van de winst die excessief

zou zijn

Daarbij is eveneens sprake van afbakeningsprobiematiek Het is op dit moment nog niet geheel

duideiijk of en zo ja bij weike energieproducenten of leveranciers in Nederland excessieve winsten

worden geboekt Bovendien zit de geboekte winst niet per se bij de energieieverancier maar vooral

ook elders in de keten van handei en productie bij bedrijven buiten Nederiand Grote producenten

zijn veeiai internationaai opererende bedrijven waardoorde eventuele winst dus niet per definitie

in Nederland neer hoeft te slaan

Voor een nieuwe beiasting moet een nieuw aangiftesysteem worden gebouwd en dat duurt

minimaai twee jaar na start van de implementatie Ook het generiek verhogen van de
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vennootschapsbelasting voor uitsluitend een specifieke sector in dit geval alleen energiebedrijven
is vanwege het seiectieve karakter niet mogelijk in verband met staatssteunrechtelijke aspecten

Deze bezwaren komen in grote mate overeen met de knelpunten die bij de vraag om een

soiidariteitsheffing voor bedrijven die tijdens de coronacrisis excessieve winsten hebben behaald

zijn gesignaieerd

Een verhoging van de mijnbouwheffsng is wel mogelijk in Nederland vergelijkbaar met een windfall

tax in het Verenigd Kaninkrijk

Het is wei mogeiijkom een windfall tax in Nederland te introduceren in de vorm van een verhoging
van het cijns tarief in de Mijnbouwwet De cijns is onderdeei van de mijnbouwheffingen die olie en

gaswinningsbedrijven in Nederland moeten betalen Dit lijkt sterkop de windfaii tax die het

Verenigd Koninkrijk heeft geTntroduceerd

Hierbijspeelt wei een juridisch aandachtspunt

in de Mijnbouwwet artikel 55 is opgenomen dat kortgezegd wijziging van de cijns niet van

toepassing is op de bestaande vergunningen Dit artikel is per amendement van toenmaiig

Tweede Kamerlid Van Walsem D66 l in de Mijnbouwwet gekomen met als expliciete reden het

belang van een stabiel en voorspeibaar mijnbouwkiimaat

Dit artikel is een unicum in beiastingwetgeving Andere ianden kennen voor zover wij weten niet

een dergelijk artikel

Procesbelang van de Staat

Het verhogen van de Cijns is naar verwachting per 1 januari 2023 uitvoerbaar voor de

Belastingdienst Het intrekken van artikel 55 en de verhoging van de cijns leidt tot een toename

van het aantai procedures tegen de heffing wat vraagt om extra capaciteit van de

Belastingdienst

De vormgeving en budgettaire opbrengst van een verhoging van de cijns in de

mijnbouwheffingen worden op dit moment nader uitgewerkt

Kamerstukken II 2001 02 26219 nr 83
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Vraag 13 Wat zijn de problemen in de uitvoering van de BPM en waar komt de derving vandaan

Kern

• In het coalitieakkoord is afgesproken om de vrijstelling in de bpm voor bestelauto s ondernemers

in drie stappen in 2024 2026 af te bouwen In de uitwerking is gebleken dat zowel de afbouw in

drie stappen als de huidige grondslag {netto catalogusprijs niet uitvoerbaar zijn voor de

Belastingdienst en ROW

• Als alternatief wordt voor de grondslag de C02 uitstoot van het voertuig voorgesteld en een

afbouw in 1 stap per 1 januari 2025

• Tot slot valt de budgettaire opbrengst in de nieuwe raming cumulatief € 660 miljoen lager uit

ten opzichtevan de startnota Deze derving moet conform de begrotingsregels worden gedekt

Als dekking is in het voorstel een verhoging van het tarief in de mrb voor bestelauto s

ondernemers opgenomen De uitvoeringstechnische problemen bij de oorspronkelijke

vormgeving en de lagere budgettaire opbrengst worden hieronder nader toegelicht

Uitvoeringstechnische problemen bij oorspronkeliike vormgeving

Grondslag

• De grondslag van de huidige bpm voor bestelauto s van particulieren is gebaseerd op de netto

catalogusprijs en deze grondslag zou door de afbouw van de vrijstelling voor ondernemers ook

voor nieuwe bestelauto s gekocht door ondernemers gaan gelden

• De Belastingdienst heeft echter aangegeven dat de netto catalogusprijs als grondslag voor de

bestelauto s zeer moeilijk handhaafbaar is Dat is nu ook al het geval maar dit probleem zou veel

groter worden omdat de meeste bestelauto s door ondernemers worden gekocht circa 87 000

van de gemiddeld 90 000 bestelauto s die jaarlijks het Nederlandse wagenpark instromen

• In tegenstelling tot bijvoorbeeld voertuiggewicht of C02 uitstoot is de netto catalogusprijs geen

authentiek gegeven van een motorrijtuig dat wordt opgenomen in het kentekenregister van de

RDW de netto catalogusprijs is een gegeven dat door de autobranche zelf wordt vastgesteld

Voor bestelauto s die via de parallelimport worden geimporteerd is bijvoorbeeld geen

onafhankelijke contra informatie beschikbaar en is de Belastingdienst voor controle afhankelijk

van medewerking van de officiele importeur

• Het blijven hanteren van de netto catalogusprijs als grondslag voor bestelauto s vergt

inspanningen die de BD niet waar kan maken controle bij aangifte zal slechts beperkt kunnen

plaatsvinden Dit heeft gevolgen voor de fraudebestendigheid

Afbouwtermijn in drie stappen

• Een stapsgewijze afbouw van de vrijstelling leidt voor de Belastingdienst tot forse IV

inspanningen omdat de Belastingdienst voor de jaren 2024 en 2025 een nieuwe en tijdelijke

processtroom moet inrichten

• De afbouw en de afschaffing van de vrijstelling pakken namelijk uit als twee op zichzelf staande

maatregelen Enerzijds moet voor de afbouw tijdelijk voor 2024 en 2025 een aangifteplicht

worden geintroduceerd voor ondernemers Er ontstaat tijdelijk een nieuwe doelgroep diete

maken krijgen met een complex en foutgevoelig aangifte proces

• Anderzijds vervalt deze aangifteplicht zodra de vrijstelling volledig is afgeschaft Vanaf dat

moment doet de aanvrager van inschrijving van het motorrijtuig in het kentekenregister de

aangifte
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De benodigde IV inspanningen voor het inregelen van de stapsgewijze afbouw heeft gevolgen op

de implementatietermijn van andere dossiers zoals uitstel van moderniserings en

vernieuwingstrajecten

Voor de RDW is een afbouw in drie stappen niet uitvoerbaar Gedurende de jaren dat de

vrijstelling wordt afgebouwd kan namelijk geen gebruik worden gemaakt van de zogenoemde

versnelde inschrijving Via de versnelde inschrijving kan een vergunninghouder die tevens

inschrijver van het motorrijtuig in het kentekenregister is zonder controle van de

belastingafdracht een kenteken voor de auto aanvragen

Versnelde inschrijving is niet mogelijk omdat het belastbaar feit zich in de overgangsperiode

voltrekt voorafgaande aan de aangifte door de ondernemers of particulieren op wiens naam de

bestelauto komt te staan

Omdat versnelde inschrijving niet mogelijk is zal de RDW alle bestelbussen individueel moeten

keuren De RDW heeft hiervoor onvoldoende capaciteit

Ookde brancheorganisaties o a RAI en BOVAG onderkennen dat afbouwen in drie stappen tot

meer administratieve lasten zal leiden

Toelichting laqere budqettaire opbrengst fcirca € 660 milioen derving in priizen 2021

De budgettaire opbrengst in de bpm bestaat uit twee componenten die tegen elkaar in werken

en elkaar versterken

o Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling levert in beginsel geld op omdat

ondernemers voortaan bpm moeten betalen bij de aanschaf van een nieuwe bestelauto

o Tegelijkertijd blijven emissievrije bestelauto s vrijgesteld {via een nultarief door de C02

grondslag waardoor de aanschaf van emissievrije bestelauto s wordt gestimuleerd Dit

doet de opbrengst van de maatregel weer deels teniet

Het negatieve budgettaire effect wordt versterkt door de grondslagerosie door ingroei van

emissievrije bestelauto s in plaats van fossiele bestelauto s in andere autobelastingen zoals de

brandstofaccijns

Door de combinatie van bovenstaande twee componenten wordt de aanschaf van een

emissievrije bestelauto financieel fors aantrekkelijker het aandeel in de nieuwverkoop stijgt naar

verwachting naar circa 87 met C02 uitstoot als grondslag en in 1 keer afschaffen in 2030

basispad KEV2021 33 De extra C02 reductie bedraagt in 2030 circa 0 7 Mton conform de

doelstelling die in het coalitieakkoord is gesteld

Conform de gebruikelijke systematiek is ten behoeve van de wetgeving de raming van de

budgettaire opbrengst eenmalig geactualiseerd en verfijnd Dit is weergegeven in tabel 1 {in

prijzen 2021

Voor de nieuwe raming is een analyse gemaakt van de bestelautomarkt en zijn verschillende

verbeteringen doorgevoerd in het model waarmee de maatregel is doorgerekend

Ten opzichte van de raming in de startnota is de budgettaire opbrengst cumulatief {over de

periode 2024 2030 in prijzen 2021 circa € 660 miljoen lager {bij grondslag C02 uitstoot en in 1

keer afschaffen

De belangrijkste reden voor de lagere budgettaire opbrengst is dat de bpm opbrengst lager ligt

dan eerder verwacht Dit komt doordat 1 door de maatregel sneller emissievrije bestelauto s in

het wagenpark groeien {maatregel is dus effectiever dan eerder gedacht en 2 er beter rekening

wordt gehouden met lagere bij parallelimport {door afschrijving is bpm opbrengst van deze

fossiele bestelauto s lager

Daarnaast wordt nu voor de raming in het gebruikte model beter rekening gehouden met

gedragseffecten {verschuivingen binnen segmenten naar goedkoper zuiniger lichter en naar

parallelimport en anticipatie effecten {een fossiele bestelauto kopen voordat de afschaffing van
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de vrijstelling wordt ingevoerd {In de naming voor het coalitieakkoord was sprake van een grove

inschatting van het gedragseffect en werd noggeen rekening gehouden met anticipatie

• In de naming is de wisselwerking met de SEBA Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto s en de

invoering van zero emissiezones in grote steden meegenomen Voor de mate waarin overgestapt

wordt van fossiel naar EV wordt gebruikt gemaakt van de TCO ontwikkeling {Total Cost of

Ownership en een overstapdrempel In deTCO zitten afschrijvingskosten aanschafprijs

brandstof energiekosten motorrijtuigenbelasting onderhoud verzekering en MIA De gebruikte

TCO betreft het gemiddelde bedrag per jaar bij 6 jaar gebruik

Budgettaire opbrengst bpm bestelanto prijzen 2021 in min €

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 cum

Ramingstaitnota
Nieuwe raming
C02

217 351 467 405 333 248 141 2162

2 442 353 295 213 133 60 1498

Veischil 215 91 114 110 120 115 81 664

N B In het Belastingplan worden maatregelen in prijzen van jaar van invoering opgenomen de raming wijzigt
daai door nog
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Vraag 14 Factsheet over afgesloten Cao s door het Rijk en overzicht verschil markt en overheid

Hoe verhouden deze zicht tot de kern inflatie

• De contractloonstijging bedroeg in 2022 rond de 3 zie ook figuur 1 Als gevolg van de

stijgende inflatie is deze gedurende het voorjaar toegenomen maar recentelijk lijkt deze
trend afgenomen De contractlonen blijven daamnee fors achter op de inflatie 9 9 in

2022 en 4 3 in 2023

• De loonruimte van het rijk voor cao afspraken wordt geraamd met de

referentiesystematiek o b v contractloonstijging in de markt en mutaties in sociale

lastenpremies door werkgevers De loonruimte voIgt dus vertraagd de ontwikkelingen in de

markt

• Als gevolg hiervan zijn de cao afspraken die het rijk heeft gemaakt dan ook fors lager dan

de verwachte inflatie Zowel de volledige inflatie als de kerninflatie worden niet

gecompenseerd doorde loonstijging In reele termen is erdus sprake van een loondaling
• Het Rijk heeft als werkgever recent meerjarige Cao s afgesloten voor sector Rijk Defensie

en Politie De Cao afspraken voor Rijk en Politie lopen tot 01 07 2024 De Cao voor

Defensie loopt tot 01 01 2024 Zie tabel 1 voor een overzicht van de inflatie de

contractloonontwikkeling in de markt en de deze cao s met de daarbij vergeven

loonruimte Bij deze afspraken zijn nivellerende loonstijgingen doorgevoerd Op deze

manieren worden lagere inkomens gedeeltelijk gecompenseerd voor het feitdat zij meer

last hebben van de hoge inflatie

Figuur 1 Gemiddelde contractloonstijging op twaalfmaandsbasis in nieuw afgesloten cao s

iDil Gemiddelde contrsa oon itrg ng op f ^ajifnaanasbjsis in cao sei oen 2022 naar afsiuitmaar

4 5

tie

j sii

I
3 52 V

Contractlonen

2

1 SS

1

Ql

i F M A J J A I 0 N

Tabel 1 Overzicht recent door het Rijk afgesloten Cao s loonruimte in

Sector Looptijd 2021 2022 2023 2024

Inflatie
Markt

^ijk

9 9 4 3

2 2 2 9 3 4

2 25 jaaiRijk 4 36 3 1 5

2 5 jaarPolitie 4 5 3 2

3 JaaiDefensie 1 7 2 95 3 65

1557279 00043



Op basis van raming cMEV
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Van

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp
Datum

Bijlagen

Beantwoording vragen en voorbereiding gesprekken fractievoorzitters

zondag 21 augustus 2022 20 45 44

Antwoorden vraaen fractievoorzitters 21 auQ docx

AntwoojidjSP vr Qsn frscti^VQjorzittfirs 21 suQ iidf

Soreektiin aesprekken fractievoorzitters 22 auQ docx

Hoi Sigrid en Marnix

Dan toch nog een tweede mail met stukken die de afgelopen dagen zijn gemaakt door diverse

collega s Bijgevoegd vinden juliie de beantwoording van de feitelijke vragen die woensdag door

de fractievoorzitters zijn gesteid in zowei word als pdf versie

We hebben de fractievoorzitters beloofd om de vragen morgen einde dag te beantwoorden We

horen daarom graag morgen of juiiie akkoord zijn met de beantwoording
Daarnaast vinden juliie bijgevoegd ook een voorbereiding agenda spreeklijn voor de

gesprekken morgenochtend met de 4 fractievoorzitters

Uiteraard zullen ook deze stukken morgen geprint naar juiiie komen
Fiine avond verder en aroetr

Persoonsgegevens
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Gesprek fractievoorzitters augustusbesluitvorming 22 augustus 2022

• Minister van Financien en staatssecretaris FenB

• Ambtelijkondersteuning raadsadviseur Financien Persoonsgegevens

1 Agenda

09 30 10 15 Fractievoorzitter D66

10 30 11 15 Fractievoorzitter CDA

12 00 12 45 Fractievoorzitter CU

13 00 13 45 Fractievoorzitter VVD

14 15 14 30 Kort gesprek minister met mp voor terugkoppeling van de opgehaalde punten op hoofdlijnen

16 15 16 45 Interne nabespreking

2 Spreeklijn

Intro

We hebben elkaar vorige week in eerste gesprek verkennend gesproken De technische vragen worden

vandaag einde dag beantwoord

Inmiddels heeft het CPB afgelopen vrijdag de economische raming voor dit en volgend jaar gepubliceerd

Het is nu aan ons om deze week te een besluit te nemen over de voorstellen voor de begroting en het

belastingplan voor 23

Het doel van dit gesprek is er daarom op gericht om te bespreken hoe je kijkt naar het economisch beeld

en de situatie rondom koopkracht welke maatregelen nodig zijn en hoe deze maatregelen worden gedekt

In relatietot het vraagstuk van de vermogensverdeling zal ik jullie specifiek vragen naarjullie wegingvan

de voorstellen uit het IBO vermogen Want ook daar zal het kabinet in de Miljoenennota 23 met een

reactie komen

De planning voor deze week is als voIgt Vandaag spreken we met ieder van de fractievoorzitters

Dan staat voor woensdagavond vanaf 19 00 het coalitieoverleggepland Dit i v m het debat dinsdag Dit

betekent dat hettijdpad heel kort is Uiterlijk donderdagavond ronden we af

Het is daarom belangrijk om vandaag zo concreet mogelijkte zijn over de punten die voor jullie belangrijk

zijn Het idee is namelijk om dan woensdagavond de besprekingte starten aan de hand van een voorstel

van een of meerdere varianten voor een maatregelenpakket

Vragen

1 Wat is volgens jou jullie nodig aan koopkrachtmaatregelen
a Op korte termijn voor 2023 met incidentele maatregelen
b Aan structurele maatregelen

2 Hoe denken jullie deze maatregelen te dekken

3 Specifiek over het IBO vermogen welke voorstellen uit het IBO steunen jullie Hoe denken jullie de

afspraak uit de Voorjaarsnota over de schuif tussen lasten op vermogen en lasten op arbeid vorm te

kunnen geven

Achtergrondinformatie mocht het ter sprake komen in het gesprek

Pagina 1 van 2
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Toelichting op CPB raming koopkracht en overheidsfinancien

We hebben in Nederland opdit momentte maken met historisch slechte koopkrachtciifers Die worden

vooral veroorzaakt door de torenhoge inflatie Het CPB raamt deze op 9 9 procent voor 2022 Qemiddeld

gaat de koopkracht van huishoudens er dit jaar met 6 8 procent op achteruit Gelukkig lijkt het beeld voor

2023 beter

De koopkrachteffecten verschillen sterk Vooral de lagere inkomensgroepen gaan erop achteruit Metis

daarom belangrijk om gerichte maatregelen te nemen om kwetsbare groepen tegemoette komen

Tegelijkertijd hebben we ookte maken met een economie die er nog steeds goed voor staat De groei van

de economie is voor dit jaar zelfs naar boven bijgesteld alsgevolg van de hoge groei in het tweede

kwa rtaal

De Nederlandse economie kwam sterk uit de coronacrisis met lage werkloosheid en dit lijkt aan te houden

De werkloosheid loopt volgend jaar iets op ook doordat meer mensen zich aanbieden maar blijft
historisch gezien laag

De hoge winsten geven ruimte voor werkgevers om lonen te laten stijgen Dit is nog niet terugte zien in de

ramingvan het CPB Een loonstijging is de meest gerichte en effectieve manierom de koopkracht te

verbeteren en de aanhoudende arbeidsmarktkrapte te verlichten

De overheidsfinancien staan er beter voor in de raming van het CPB met name door meevallende

incidentele gasbaten forse vertraging van de overheidsuitgaven en meevallende belastinginkomsten
Momenteel wordt het effect van deze nieuwe CPB cijfers op de overheidsfinancien doorgerekend De

uitgavenplafonds en het inkomstenkader zijn immers zoals vastgelegd in de Startnota en de

begrotingsregels leidend voor de besluitvorming

Het is belangrijk om te benoemen dat deze raming veel onzekerheden kent mede door de oorlog in

Oekraine zijn voorspellingen nog moeilijkerte maken Het risico dat alle onzekerheid leidttot een omsiag
in de economie blijft aanwezig

Aan de uitgavenkant is er een incidentele meevaller bij de gasbaten Daartegenover staat een structurele

tegenvaller bij de rente uitgaven Het gaat naar huidige inzichten om circa 2 miljard in 2023 en structured

€ 1 1 miljard Deze tegenvaller dient te worden gedekt Naar verwachting zal de rente in het voorjaar ook

voor latere jaren opwaarts worden bijgesteld en loopt de tegenvaller dan verder op tot € 5 miljard en

wellicht meer in 2027

Met de huidige onzekerheid in de economische vooruitzichten is het daarom verstandig om de financiele

weerbaarheid van kwetsbare huishoudens te vergroten en daarbij de rekening niet door te schuiven naar

toekomstige generates

Voor maatregelen zal dus dekking gevonden moeten worden en is het belangrijk om vast te houden aan

trendmatig begrotingsbeleid

Tegenover extra uitgaven of lastenverlagingen zullen vermindering van andere uitgaven of verhoging van

de lasten staan Voorstellen voor extra uitgaven of lastenverlaging moeten uiteraard worden gedekt
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IVERTROUWELIJK

Niet verspreiden

pecretarlaat Ministerraad

Inisterie van Algemene Zaken

VIERHOEK
Kenmerk 3772153

AGENDA

Vergadering te houden op woensdag 24 augustus 2022

in de Treveszaal van het ministerie van Algemene Zaken

aan te vangen s morgens om 10 00 uur

2 Inkomstenkader augustusbesluitvorming

4 Fiscale klimaatmaatregeletf ^

5 Mogelijkheden koppeling energiereftening

1 Koopkrachtbeeld n a v cMEV

3 Mijnbouwheffing

6 Opties niet bezwaarmakers box 3
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X stukken zijn rondgezonden
0 stukken worden rondgezonden
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TERADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

ParSQonsgegevens

nota Annotatie politieke vierhoek 24 augustus

Datum

23 augustus 2022

Nutanummer

2022 00GG211S10Aanleiding

Woensdag 24 augustus 10 00 11 00 is er een politieke vierhoek met de volgende

agendapunten
1 Koopkrachtbeeld n a v cMEV ingebracht door MSZW

2 Inkomstenkader augustusbesluitvorming Minister

3 Mijnbouwheffing ingebracht door MEZK

4 Fiscale klimaatmaatregelen Stas F B

5 Opties niet bezwaarmakers box 3 Stas FSB

Bijlagen

geen

Agendapunt 1 Koopkrachtbeeld n a v cMEV MSZW

• De minister van SZW zal het koopkrachtbeeld gepresenteerd in het cMEV

toelichten Kort samengevat is het beeld als voIgt
o In 2022 neemt de koopkracht voor alle groepen af met rond de 6 a

7 De laagste inkomensgroepen lijken er door de maatregelen van

het kabinet in de koopkrachtplaatjes iets minder op achteruit te gaan

o In 2023 verbetert de koopkracht licht ondanks een reele loondaling
van 0 9 Dit is voornamelijk het gevolg van de 2 4 miljard

lastenverlichting via de arbeidskorting de minimumloonsverhoging
met 2 5 en de tabelcorrectiefactor die belastingwetgeving
indexeert

o Een belangrijke kanttekening hierbij is dat het koopkrachtbeeld wordt

vertekend door inflatieongelijkheid In de koopkrachtraming neemt

het CPB aan dat alle huishoudens dezelfde inflatie ervaren In

werkelijkheid hebben huishoudens met lage inkomens meer last van

inflatie Zij zullen dus in de werkelijkheid meer koopkrachtverlies
ervaren dan door het CPB is geraamd Hoge inkomens hebben juist
minder last van inflatie

o Door betaalbaarheidsproblemen en slechtere economische

omstandigheden zoals opiopende werkloosheid neemt het aantal

pensonen onder de SCP armoedegrens toe van 5 7 in 2021 naar

7 6 in 2023 Flet cijfer voor kinderarmoede stijgt van 7 2 naar

9 5

■ Er zijn een aantal punten die u kunt inbrengen
o Het is budgettair niet haalbaar om alle groepen te compenseren voor

het koopkrachtverlies die voor een groot deel wordt veroorzaakt door

de gestegen energierekening De mediane koopkracht daalt in 2022
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en 2023 cumulatief met ruim 6 procent en elke procentpunt

koopkrachtverbetering kost doorgaans 4 5 miljard euro

o Koopkrachtherstel zal dan ook voornamelijk het gevolg moeten zijn

van sneller stijgende lonen In het algemeen zijn bedrijven goed in

staat de hoge prijzen door te berekenen aan consumenten en behaien

hoge winsten Er is dus ruimte voor bedrijven om de lonen te

verhogen Analyses van de DNB en het CPB laten dit ook zien

o Aanvullend aan de loonsverhoging zullen keuzes gemaakt moeten

worden over welke kwetsbare groepen gericht ondersteund worden

Daarbij is van belang dat de energieprijzen langere tijd hoog kunnen

blijven en dat het koopkrachtverlies dus niet in 1 of 2 jaar zal zijn

opgelost Het iigt dus meer voor de hand om structurele dan

incidentele maatregeien te nemen

Agendapunt 2 Inkomstenkader augustusbesluitvorming Minister

Advies

U minister brengt dit agendapunt in Het inkomstenkader wordt gebruikt om de

lasten voor burgers en bedrijven gedurende de kabinetsperiode te beheersen In

het inkomstenkader dat voorligt zitten aiie beleidsmaatregeien en herijkingen van

eerder genomen maatregeien sinds de Voorjaarsnota De huidige stand is dat er

zowei binnen de kabinetsperiode als structureel een overschot is Dit overschot

kan \«orden ingezet voor de koopkrachtbesluitvorming zie besiispunt 1

Daarmee komt het inkomstenkader weer op 0 Aanvuiiende maatregeien uit de

augustusbesluitvorming moeten gedekt zijn en leveren daarmee geen wijziging

op van het inkomstenkader het inkomstenkader sluit en komt uit op 0

U iegt de vierhoek de voigende besiispunten voor

Besiispunt 1 Bent u akkoord om het huidige overschot in het inkomstenkader in

te zetten voor de koopkrachtbesiuitvorming
• Er speelt momenteel veei problematiek bij de koopkracht Het

inkomstenkader moet op 0 siuiten Wij adviseren u om het overschot in

het inkomstenkader in te zetten voor de koopkracht problematiek
Mochten er maatregeien uit de tabel getiid worden dan moeten die

uiteraard wel gesaideerd gedekt worden

Besiispunt 2 Wilt u ook de eerder negatief geevalueerde regelingen waar wel al

eerder een kabinetsreactie op is geweest betrekken bij deze besiuitvorming zie

bijiage 2 voor iijst
• In de begrotingsregels staat dat negatief geevalueerde fiscale regelingen

versoberd dienen te worden Er zijn een aantal regelingen die negatief zijn

geevalueerd en waar reeds kabinetsreactie op is gegeven Wij adviseren u

deze fiscale regelingen conform de begrotingsregeis mee te nemen in de

besiuitvorming
Besiispunt 3 Bent u akkoord om de maatregeien uit het Belastingplan maatregei
27 28 en 29 in te passen in het inkomstenkader

• Het belastingplan waar deze maatregels onderdeel van zijn heeft reeds

voorgelegen en is akkoord bevonden Wij adviseren u daarom deze

maatregeien met beperkte budgettaire impact in te passen in het

inkomstenkader

U kunt de vierhoek mededeien dat het besiuit over inzet van de zvw

uitgavenmeevaller doorde MR wordt genomen zodat een integraal besiuit kan
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worden genomen over inkomsten en uitgaven zie ook de extra toelichtinq bij dit

agendapunt

Toelichting
• Mogelijk brengt MEZK in dat de overschrijding van het WBSO budget geen

22 min is maar 13 min Dat klopt deze aanpassing hebben we pas recent

ontvangen en nog niet in het stuk kunnen verwerken De dekkingsopgave
door een parameteraanpassing in de WBSO is daarmee ook 13 min

• Daarnaast brengt MEZK mogelijk in dat ze het niet eens is met de

voorgestelde parameteraanpassing in de WBSO De WBSO is een regeling
\waarmee bedrijven subsidie aan kunnen vragen voor R D Conform de

geldende begrotingsafspraken met EZK betekent dat een geraamd
subsidietekort voor aankomend jaar dat de parameters van de regeling
worden verlaagd zodat het bed rag budgettair beheersbaar blijft MEZK

brengt mogelijk in dat het belangrijk is om de regeling voorspelbaar en

constant te houden voor behoud van het investeringsklimaat voor het

bedrijfsieven U kuntaangeven dat dit de huidige budgetsystematiek is en

dat discussies over deze regelingen beslecht kunnen worden bij de

evaluatie van deze regeling in 2024 maar niet tijdens een

vierhoekoverleg Er is daarnaast ook geen dekking aangedragen voor het

geraamde tekort van 13 miljoen door MEZK

o Het geraamde tekort in 2023 is met €13 min beperkt maar dit

tekort loopt komende jaren sterk op naar ca €150 min in 2024 en

ca €200 min in 2025 stijgende lijn gaat ook door in verdere

jaren Conform de budgetsystematiek leiden deze tekorten in

2024 en 2025 wederom tot parameteraanpassingen Door nu vast

te houden aan de budgetsystematiek voorkomt u precedent voor

hetafwijken van de regels in de komende jaren

Extra toelichting voor de keuze bij de meevaller in de zorguitgaven
Toelichting

• Als in het voorjaar blijkt dat er een meevaller in de Zvw is dit is een

onderdeel van de zorguitgaven dan leidt dit tot ruimte onder het

uitgavenplafondl In vorige kabinetten besloot het kabinet dan om deze

meevaller elders voor tegenvallers op andere uitgavenposten in te zetten

De zorguitgaven zijn dus lager maarde totale uitgaven blijven gelijk
• Daarnaast worden de uitgaven in de zvw onderdeel van de totale

zorguitgaven worden ongeveer 1 op l lastendekkend betaald via de

zorgpremies Dit staat opgenomen in de wet

• Een meevaller in de zvw uitgaven leidt dus ook tot lagere zorgpremies

Zorgpremies zijn inkomsten en vallen in het inkomstenkader In augustus

wordt elk jaar het inkomstenkader gesloten Als de zorgpremies dus lager

zijn en de meevaller in de zvw wordt uitgegeven ergens anders dan

moeten de lagere premies worden gefinancierd door hogere belastingen
De totale uitgaven lasten en het EMU saldo blijven gelijk

• In dit kabinet is in de Startnota vastgesteld dat er een keuze kan worden

gemaakt wat men wil doen met de zvw meevaller De keuze heeft geen

effect op het EMU saldo maar gaat over de inzet van de meevaller aan de

uitgavenkant of aan de lastenkant Deze keuze wordt ook inzichtelijk

gemaakt in onderstaande figuur Als er een meevaller in de Zvw is

1 Of de zvw meevaller inzetten voor uitgaven en andere prioriteiten

aan de uitgavenkant
■ Gevolg is dat uitgaventegenvallers kunnen worden gedekt

met de meevaller in de zorguitgaven
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■ Daartegenover staat dat belastingen moeten worden

verhoogd Normaal gesproken worden deze verhoogd via

de inkomstenbelasting TES en werkgeverspremies Aof

premie
2 Of de zvw meevaller niet inzetten voor uitgaven

■ Gevolg is dat de belastingen niet verhoogd hoeven te

worden en er geen lastenverzwaring plaats
■ Gevolg is dat de uitgaventegenvallers groterzijn omdat

de zvw meevaller niet kan worden gebruikt aan de

uitgavenkant

Optnneel in nieuwe sitiMtie

MeevoirerZiiw Qeld naar nndere prwriteilen

6 P
^ \

Lngeft premies LflstensirtTwafjng

i^ii

Momenteel is er een Zvw meevaller conform onderstaande reeks

Hierover dient dus een keuze te worden gemaakt

In C min is saldoverbetering 2023 2024 2025

Zvw uitgaven 264 264 288

Agendapunt 3 Mijnbouwheffing MEZK

Advies

• U kunt aangeven dat de verhoging van de Cijns meegenomen zal worden in

de augustusbesluitvorming Dit is noodzakelijk ter dekking van het incidentele

koopkrachtpakket
• U kunt aangeven dat de planning voor het wetsvoorstel krap is Het

wetsvoorstel zal samen moeten lopen met belastingplan dat vrijdag in de MR

ligt Voor de juridische houdbaarheid is het is essentieel datde heffing goed
voor onderbouwd wordt daarmoet EZK ondersteund door RN] nu heel hard

aan werken
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• EZK heeft in een tabel de opbrengsten voor drie venschillende Cijns tarieven

weergegeven van 1 6 mid tot 2 8 mid De hoogte van de tarleven Is een

politieke afv^eging Juridisch gezien is er binnen het redelijke geen reden om

voor een bepaald tarief te kiezen Door de vormgeving van de maatregel is

ook bij hoge Cijns tarieven de gasw^inning lucratiever dan voor de OekraTne

crisis Als er minder gewonnen wordt zou dit haaks staan op de ambities van

het Versnellingsplan dat voor het reces aan de Kamer is gestuurd
• U kunt indien nodig beargumenteren dat andere Europese landen ook een

wfindfall tax hebben ingevoerd en dat de VN en IMF deze maatregel
aanbevelen vanuit rechtvaardigheidsredenen

• U kunt aangeven dat het de branchevereniging vrij staat om geld in een fonds

te storten Dit is echter geen alternatief voor een heffing Het uitstellen van

de heffing is niet mogelijk de tijdslijn is nu al krap
• Eventueel kunt u aangeven dat de verhoging van de cijns zo is vormgegeven

dat bij normale prijzen minder dan 50 ct er geen lastenverzwaring voor

gaswinnende bedrijven resulteert van de heffing Dat geldt ook voor bedrijven
die hun gas middels forwards hebben verkocht dat wil zeggen tegen tarieven

van voor de grote prijsstijging Op die manier is de heffing meer gericht op

bovennormaal rendement en wordt tegemoetgekomen aan de geest van

artikel 55 waar de juridische risico s uit voortkomen

Toelichting

Procesbelang van de staat

Een verhoging van de Cijns is naar verwachting per 1 januari 2023

uitvoerbaar voor de Belastingdienst mits de behandeling van het benodigde
wetsvoorstel daarvoor is afgerond
In verschillende Europese landen is onlangs een windfall tax ingevoerd maar

er is geen eenduidige definitie of scope Voor zover bekend hebben op dit

moment het Verenigd Koninkrijk VK Italie Griekenland Roemenie

Slowakije Bulgarije en Hongarije een windfall tax ingesteld De heffingen in

deze landen verschillen sterk in vormgeving en reikwijdte Spanje heeft geen

windfall tax ingesteld voor energiebedrijven maar een regulerende

maatregel
Italie kent een heffing met het klassieke karakter van een windfallo

tax Hierbij resteert ook na nadere navraag bij ons onduidelijkheid
over afbakeningsvraagstukken en uitvoeringsaspecten Daarnaast

kent het Italiaanse voorstel materieel terug werkende kracht

Griekenland kent ook een windfall tax die zich hoog over richt op de

brutowinst van energieproducenten De Griekse heffing kenteveneens

terugwerkende kracht

Het Verenigd Koninkrijk VK heft een extra percentage binnen een

bestaand fiscaal regime ten aanzien van winsten verkregen bij de

o

o
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exploratie en productie van olie en gas De heffing in hetVK is

vergelijkbaar met het Winstaandeel in de Nederlandse

mijnbouwheffingen Ook na verhoging is de winstafdracht in het VK

65 lager dan in Nederland 70

Agendapunt 4 Fiscale klimaatmaatregelen Stas F B

Advies

U staatssecretaris kunt ter inleiding aangeven dat naar aanleiding van

de gestelde vragen tijdens de Politieke Vierhoek van afgelopen vrijdag de

beslisnotitie is aangevuld met twee stukken

■ Slide deck met achtergrondinformatie over de

tariefontwikkeling
■ Memo met de belangrijkste resultaten van de

impactanalyse en speelveldtoets
Het is belangrijk dat een keuze wordt gemaakt zodat de wetgeving kan

worden voorbereid en in het BP2023 kan worden opgenomen

Indien de volgende punten worden ingebracht kunt u als voIgt reageren

o Q Is een stijging van de ODE tarieven nog wel nodig Door de

hoge energieprijzen zijn de kasuitgaven in de SDE toch lager
■ A Ja dat is nog steeds nodig In het coalitieakkoord is

afgesproken om de ODE en SDE budgettair te

ontkoppelen
■ Het voordeel is dat de ODE tarieven en dus de lasten in

de toekomst niet meer hoeven te worden aangepast

vanwege ontwikkelingen in de SDE aan de

uitgavenkant
o Q M at is de impact van uitstel op de klimaatdoelen

■ A Uitstel naar 2024 heeft naar verwachting geen

gevolgen voor het halen van de klimaatdoelen

■ De extreem hoge energieprijzen zijn naar verwachting
echter maar tijdelijk dus het is wel belangrijk dat uitstel

geen afstel wordt voor het halen van de klimaatdoelen is

het nog steeds belangrijk dat de beprijzingsprikkel in de

energiebelasting wordt verstevigd conform voorliggend
voorstel

o Q Kan alleen de lastenverhoging worden uitgesteld naar 2024 en

kunnen we de verlaging van de 2® en 3® schijf elektriciteit wel at in

2023 doen

■ A Dat is niet akkoord voor FIN Wanneer de

tariefsverhoging wordt uitgesteld maarde

tariefsverlaging wel doorgang vindt dan ontstaat er in

2023 een budgettaire derving van 250 min Dit moet

gedekt worden

o Q Klopt het dat door de hoge energieprijzen meer geld

beschikbaar is binnen de SDE

■ A Het klopt dat door de hoge energieprijzen het

subsidiebedrag per verduurzamingsproject lager wordt

■ In hoeverre er ook meer ruimte is binnen de SDE is op

dit moment lastig te zeggen omdat de raming nog is
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gebaseerd op de KEV cijfers van vorig jaar begin
komende jaar wordt een nieuwe raming verwacht

Toelichting
• Tijdens de Politieke Vierhoek van afgelopen vrijdag 19 augustus zijn beide

beslispunten besproken Er leek politieke steun te zijn om de maatregel 1

jaar uit te stellen Daarnaast zijn er een aantal vragen gesteld over onder

andere de totale ontwikkeling van de EB en ODE tarieven en over de

impact op C02 en lasten

• Naar aanleiding van deze vragen is de beslisnotitie uitgebreid met 1 een

slide deck met achtergrondinformatie over de tariefontwikkeling en 2 een

memo met de belangrijkste resultaten van de impactanalyse en de

speelveldtoets
• Naast de maatregelen die in het coalitieakkoord zijn afgesproken wordt de

tariefontwikkeling ook bepaald doorde opioop van de ODE tarieven

o In het CA is afgesproken om de SDE en ODE vanaf dit jaar

budgettair te ontkoppelen Het voordeel is dat de ODE tarieven en

dus de lasten in de toekomst niet meer hoeven te worden

aangepast vanwege ontwikkelingen in de SDE aan de

uitgavenkant
o De ontkoppeling vindt budgetneutraal plaats In de budgettaire

plaat is tot en met 2030 echter nog wel een stijgende opbrengst
voorde ODE ingeboekt De ODE tarieven moeten hierdoor in de

periode 2022 2030 nog met ongeveer 800 min euro stijgen

verschil opbrengst 2030 2022

• In de impactanalyse is tot slot gekeken naar het effect van de

voorliggende tariefaanpassing in de hogere verbruiksschijven op onder

andere de C02 uitstoot en lasten Er is hierbij gekeken naar 10 specifieke
sectoren

De C02 reductie is het grootst in variant A gevolgd door variant

A en variant B

De maatregel is persaldo structureel budgetneutraal

lastenverlichting van 38 min in 2023 maar er vindt wel binnen

de groep sectoren een verschuiving plaats Sectoren met vooral

energieverbruik in de 2e en 3e schijf gas zoals glastuinbouw
hebben de grootste lastenverzwaring in variant A en variant A

terwiji bedrijven met vooral energieverbruik in de 4e schijf zoals

basischemie en metaal de grootste lastenverzwaring hebben in

variant B

Uitstel van de maatregel naar 2024 is lastenneutraal zie ook

onderstaande tabel

o

o

o

2023 2024 2025 2026

Reeks CA € 38 min € 0 € 0 € 0

Reeks jaar uitstel € 38 min€0 e 0 € 0

Bespreekpunt bpm bestelauto

Advies
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• U staatssecretaris kunt een mondelinge terugkoppeling geven van de

sondering bij de fracties

Toelichting
In de Politieke Vierhoek van vrijdag 19 augustus is voorde voongestelde

vormgeving van de bpm bestelauto besproken De volgende vomngeving

heeft toen op tafel gelegen
o Grondslag C02 uitstoot

o Invoeringstemnijn lx per 2025

o Dekking budgettaire derving verhoging mrb tarief bestelauto

ondernemer

De grondslag en invoeringstermijn is om uitvoeringstechnische redenen

een aanpassing ten opzichte van het coalitieakkoord

Er is afgesproken dat de voorgestelde vormgeving wordt gesondeerd bij
de fracties en dat u stas een mondelinge terugkoppeling geeft tijdens de

Politieke Vierhoek van 24 augustus

Agendapunt 5 Opties niet bezwaarmakers box 3 Stas F B

Tegemoetkoming niet bezwaarmakers

• In debat metde Kamer is toegezegd in augustus te besluiten over

mogelijke compensatie van belastingplichtigen waarvan de definitieve

aanslag over de jaren 2017 2020 al onherroepelijk vaststond op het

moment van het Kerstarrest de niet bezwaarmakers

• Uit het eerste debat over het arrest van de Hoge Raad d d 2 februari

2022 voIgt de met algemene stemmen aangenomen motie Eppink die het

kabinet verzoekt bij de compensatieregeling kleine spaarders als eerste in

aanmerking te laten komen

• In de voorliggende tabel zijn vier scenario s toegelicht om niet

bezwaarmakers tegemoet te komen Voor ieder scenario zijn de

juridische budgettaire en uitvoeringstechnische overwegingen toegelicht
• Ieder scenario heeft voor en nadelen Er is geen perfecte opiossing
• Scenario 1 biedt geen tegemoetkoming aan niet bezwaarmakers levert

geen budgettaire derving op en heeft beperkte uitvoeringsgevolgen
• Scenario 2 biedt een tegemoetkoming conform de spaarvariant en kost

ca € 4 1 en vraagt ICT aanpassingen waarmee de maatregel aanvullende

druk zet op het reeds voile IV portfolio
• Er zijn twee verschillende opties binnen scenario 3 uitgewerkt om de

motie Eppinkte kunnen benaderen Scenario 3a maakt gebruik van een

maximering van het bed rag Budgettair komt 3a uit op een derving van

circa € 1 7 mid bij een maximering van het te ontvangen bedrag op €

500 en € 2 3 mid bij een maximering van het bedrag op € 1 000

• Scenario 3b biedt een tegemoetkoming tot een maximaal vermogen Dit

leidt tot een budgettaire derving van ca 1 5 mid

• De kosten aan de uitgavenkant uitvoeringskosten en doorwerking naar

inkomensafhankelijke regelingen van alle scenario s zijn hierbij nog niet

bekend en kunnen op basis van een uitvoeringstoets in kaart worden

gebracht
• De opties voor scenario 3 zijn complexer in de uitvoering en vragen

daarom meer capaciteit dan scenario 2

• Er ligt momenteel al een zeer hoge druk op de uitvoering Ieder scenario

zal weer leiden tot burgerreacties die behandeld moeten worden
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verzoeken bezwaren beroepen en gaan ten koste van andere

vwerkzaatnheden en ook tot een aanvullende impact op de ICT systemen

en mogelijke herprioritering van projecten De Belastingdienst
vwaanschuwft voor overbelasting van de uitvoering De vraag naar

capaciteit IV en personeel overstijgt op dit moment al het huidige
aanbod Daarbij speelt dat het in de huidige arbeidsmarkt lastig is om

voldoende personeel aan te trekken

• De genoemde bedragen dienen gedekt te wforden Als hiervoor wordt

gekozen dan komtdit boven op de grote opgaven die er momenteel al

zijn

Knelpunten keten IH Uitstel stelsel werkelijk rendement

• Het arrest van de Hoge Raad heeft een forse impact op de mogelijkheden
die de Belastingdienst heeft om beleidsiAfijzigingen in de inkomensheffing

zogeheten structuurwijzigingen te veriAferken

• De afgelopen periode is gebleken dat door de hersteloperatie voor box 3

en de uitbreiding van de wetgeving voor een nieuw box 3 stelsel de

invoering met ingang van 2025 niet inpasbaar is met andere maatregelen

structuurwijzigingen in de inkomensheffing w^aartoe in het

coalitieakkoord en de voorjaarsnota is besloten

• CapGemini heeft ook het tijdpad voor het stelsel werkelijk rendement uit

november 2021 herijkt en heeft daarbij geconstateerd dat een succesvolle

invoering per 2025 zeer onwaarschijnlijk is gezien de risico s opgelopen

vertraging in wetgeving benodigde parallelle werkzaamheden gevraagde
fiscale en IV capaciteit

• Met het oog op de gesignaleerde knelpunten in het IV portfolio en de

benoemde risico s van CapGemini wordt daarom geadviseerd om de

invoering van het stelsel werkelijk rendement met een jaar uit te stellen

• Hiermee kan het wetstraject zorgvuldig worden doorlopen en is er meer

tijd voor de toetsen en adviezen en de wetsbehandeling in het parlement
wat de kwaliteit van de wetgeving ten goede komt

• Als de invoering van het stelsel werkelijk rendement doorschuift naar

2026 is de inschatting dat hiermee de werkzaamheden voor het

wetsvoorstel excessief lenen zoals nu voorligt in de Kamer en vijf

maatregelen uit het Belastingplan en de Voorjaarsnota conform eerder

plan kunnen worden ingepast voor de geplande inwerkingtreding Dit zijn

Fiscale Oudedagsreserve Leegwaarderatio Afbouw AHK Geleidelijk
afschaffen lACK Pijnpunten belastingrente

• Om deze inpassing te bewerkstelligen dient wel de capaciteit in voldoende

mate te worden opgeschaald wetgeving tijdig gereed te zijn en de

augustusbesluitvorming voorde keten Inkomensheffingen beperkt te

blijven tot parameterwijzigingen
• Bij nieuwe beleidswensen met een IV impact of andere

herstelwerkzaamheden structuurwijzigingen is herprioritering
noodza kelijk

• Het uitstel van het stelsel werkelijk rendement leidt tot een aanvullende

derving van€ 385 min in 2025 Dit wordt in het inkomstenkader

opgevangen grotendeels door een hoger bijgestelde naming van het

actualiseren van de leegwaarderatio Hier bovenop komen mogelijk nog

extra uitvoeringskosten aan de uitgavenkant
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Aan de politieke vierhoek van woensdag 24 augustus

Yip^Inkomstenkader augustusbesluitvorming 2022

Aanleiding
Voor de inkomstenkant van de begroting heeft het kabinet in de Startnota afgesproken hoe hoog
het totaal van beleidsmatige aanpassingen mag zijn in het inkomstenkader Ais het kabinet tijdens
de kabinetsperiode de ene beiasting wii veriagen dan moet een andere beiasting omhoog om te

voorkomen dat de totaie beleidsmatige inkomsten dalen Het omgekeerde geldt ook ais het

kabinet de ene beiasting wii verhogen dan moet een andere beiasting omiaag om te voorkomen

dat de totaie beleidsmatige inkomsten stijgen In augustus vindt besluitvorming over het

inkomstenkader plaats zodat deze weer sluit op 0 In de toelichting vindt u de huidige stand ten

aanzien van het inkomstenkader

Beslispunten

1 Beslispunt Bent u akkoord om het besluit over inzet van de meevaller in de zvw uitgaven
mee te nemen in de integrale besluitvorming van de inkomsten en uitgaven Er zijn twee

opties a een lagere Zvw premie niet compenseren met een lastenverzwaring of b met

de Zvw meevaller andere uitgaven financieren wat aan de inkomstenkant een

lastenverzwaring tot gevolg heeft zie ook toelichting maatrege 1 meevaller zvw

uitgaven Hierbij is wel van belang te vermelden dat aan de uitgavenkant tegenvallers zijn
die anders met specifieke maatregelen opgelost moeten worden

Beslispunt Bent u akkoord om het huidige overschot in het inkomstenkader in te zetten

voor de koopkrachtbesluitvorming
In de budgettaire besluitvorming lopen deze week een aantal recent geevalueerde fiscale

regelingen mee waar nog een kabinetsreactie op moet komen zoals de BOR en bijzondere

regelingen MRB en BPM zie bijlage 1 Beslispunt Wilt u daarnaast ook de eerder negatief

geevalueerde regelingen waar wel al eerder een kabinetsreactie op is geweest betrekken

bij deze besluitvorming zie bijlage 2 voor lijst
Beslispunt Bent u akkoord om de maatregelen uit het Belastingplan maatregel 27 en 28

in te passen in het inkomstenkader

^2

3

Toelichting
De huidige maatregelen en herijkingen in het inkomstenkader resulterenjn
binnen de kabinetsperiode HetoyeJSchQt in het inkomstenkader varf^343^mln binnen de

kabinetsperiode en structureef^42 mjjiJkan worden ingezet voor de koopkrachtbesjuitvprming
De keuze ligt nog voor hoe om te gaan met de zvw uitgaven meevaller en resulterende daling in

de zvw premies Deze meevaller kan of worden ingezet voor lastenverlichting of voor uitgaven Bij
inzet aan de uitgavenkant is een compenserende lastenverzwaring nodig van gelijke omvang

een saldoverbetering

Het inkomstenkader is opgedeeld over de volgende categorieen
1 Beleidsmatige mutaties Dit betreft inkomstenkader relevante maatregelen waarover

besluitvorming plaatsvindt in augustus
2 Herijkingen Dit zijn tot dusver herijkte en door CPB gecertificeerde ramingen van

eerder besloten maatregelen De lijst is nog niet volledig en wordt aangevuld met

herijkingen zodra deze beschikbaar komen

7
7

Tabel 1 Inkomstenkader mutaties t o v stand Voorjaarsnota 2022

In standen in min is saldoverslechterend

lastenverlichting
2022 2023 2024 2025 Struc

Beleidsmatige mutaties

^
Zorgpremie ontwikkeling n a v zvw uitgaven
meevaller

0 264 264 288 288
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Ofoptie 1 Inzet zvw uitgaven meevaller voor

uitgaven verhoging tarief eerste schijf TE5 en

premie AOF verdeling 50 50 zie toelichting

punt 1

0 264 264 288 288

Ofoptie 2 Inzet zvw uitgaven meevaller voor

lastenverlichting kadercorrectie zie toelichting

punt 1

0 264 264 288 288

Zorgpremie ontwikkeling n a v zvw uitgaven
meevaller Voorjaarsnota

0 26 26 26 26

2 Dekking Zvw uitgaven meevaller VJN verhoging

tarief eerste schijf en premie AOF verdeling 50

van budgettaire impact

0 26 26 26 26

Fiscale klimaatmaatregelen BPM vrijstelling
bestelauto s zie toelichting

3a 0 0 226 110 0

Fiscale klimaatmaatregelen dekking via MRB zie

toelichting
3b 0 0 0 76 0

4 Fiscale klimaatmaatregelen Uitstel EB maatregelen PM PM PM PM PM

5 Pensioen Uitstel uitvoering bedrag ineens 0 23 0 0 0

6
Uitstel invoering stelsel werkelijk rendement box 3

met 1 jaar
0 0 0 385 0

y
la WBSO overschrijding budget 0 22 0 0 0

7b WBSO aanpassing tarief ter dekking overschrijding 0 22 0 0 0

8 Toepassing multiplier fiscale partners giften ANSI s 0 6 0 0 0

Annuleren VIN maatregel Box 2 nieuwe

tariefschijven 26 en 29 5
9a 0 70 70 70 70

9b Alternatieve invulling box 2 tweeschijvenstelsel 0 70 70

Jyf li 1

70 70

Herijkingen

10 30 regeling beperken tot Balkenende norm 0 0 9 10 3

Excessief lenen verhogen drempeibedrag van

500 000 naar 700 000
11 0 9 9 9 9

12 Verhogen overdrachtsbelasting van 9 naar 10 1 0 159 159 159 159

13 Afschaffen betalingskorting Vpb 0 14 23 26 26

14 Flerstel bezwaarmakers box 3 30 5 5 0 0

15 Uitstel fiscale afbouw salderingsregeling met 2 jaar 0 10 15 01

Onbelaste reiskostenvergoeding 1 laar naar voren en

verhoging naarS^Tjcent in 2023 en 2^cent in 20249 0 35 50 50 50

17 Afschaffen middetingsregeling 0 4 6 10 10

yc 18 Afschaffen Fiscale Oudedagsreserve FOR 0 6 6 6 6

19 Btw nultarief voor zonnepanelen 0 2 2 2 2

Box 2 doeimatigheidsmarge 25 naar 15

gebruikelijk loon
20 0 40 48 56 41

21 Aanpassen voorschotsystematiek energiebelasting 0 0 5 5 5

22 Uitbreiding frisdrankbelasting 0 5 13 13 13

23 Actualiseren ieegwaarderatio 0 97 97 97 97

24 CA zeifstandigenaftrek 0 7 13 20 46

25 CA tabaksaccijns pakje naar 10 euro 0 3 7 9 9

Algemeen btw tarief toepassen op lachgaspatronen26 1 0 0 0

SDTotaal inkomstenkader 31 213 171 190
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Belastingplan maatreqel Verlenging beleidsregel
Plato gehalte biermixen

27 0 4 0 0 0

Belastingplan maatreqel Uitbreiding grondslag btw

0 tarief zonnepanelen
28 0 1 1 1 1

Toelichting
1 Meevallerzvw uitqaven en dekkina

• De uitgaven in de zvw onderdeel van de totale zorguitgaven worden lastendekkend

gefinancierd via de zorgpremies Dit staat opgenomen in de wet

• Dit betekent dat mee en tegenvallers in de uitgaven dus automatisch leiden tot lagere of

hogere premies De premies zitten in het inkomstenkader waardoor lagere premies leiden tot

een dekkingsopgave in het geval de meevaller in de zvw uitgaven wordt ingezet voor hoger«

uitgaven elders Hiertegenover moet dan een lastenverzwaring worden gezet In de regel

gebeurt dit door het verhogen van de tarief eerste schijf burgers en het verhogen van de

Aof premie bedrijven Andersom geldt hetzelfde

• De Zvw uitgaven reeks voor komende jaren laat onderstaande meevaller zien

3 o o

In € min is saldoverbetering 2023 2024 2025

Zvw uitgaven 264 264 288

• In de begrotingsregels in de startnota is opgenomen dat indien sprake is van een meevaller

aan de uitgavenzijde gekozen kan worden om de meevaller in te zetten onder 1 het

uitgavenplafond of 2 niet uit te geven maar te gebruiken aan de inkomstenkant zodat er

tegenover de lagere zorgpremies geen compenserende lastenverzwaring hoeft te worden

gezet
■ Als gekozen wordt voor optie 1 dan betekent dit dat de zorgpremies dalen en de

meevaller wordt ingezet aan de uitgavenkant De daling van de premies leidt tot een

dekkingsprobleem in het inkomstenkader Hiertegenover komt vervoigens een

lastenverzwaring van bovenstaande reeks door een verhoging van tarief eerste schijf

burgers en verhoging van de Aof premie bedrijven
• Als gekozen wordt voor optie 2 dan betekent dit dat het geld niet wordt ingezet voor

dekkingsproblemen aan de uitgav^ant en levert dat dus aan de uitgavekant een

budgettair probleem op momenteel speelt er zowel een budgettaire tegenvaller binnen

het totale uitgavenplafond in de zorg als een tegenvaller bij de rente Hiertegenover
staat wel dat er geen lastenverzwaring plaats hoeft te vinden aan de inkomstenkant als

gevolg van de dalende premie

2 Meevaller zvw uitgaven VJN en dekkina

In de zvw was ten tijde van de Voorjaarsnota sprake van een zeer geringe uitgavenmeevaller bij
het eigen risico circa 26 miljoen vanaf 2023 Het kabinet heeft besloten om de zvw meevaller in

te zetten om VWS brede problematiek aan de uitgavenkant op te vangen Dit betreft onder andere

hogere uitgaven bij de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden en de

griepvaccinatie De Zvw uitgavenmeevaller van 26 miljoen als gevolg van een lager eigen risico

leidt vanwege de wettelijke lastendekkende financiering tot een automatische neerwaartse

bijstelling van de zorgpremies en de zorgtoeslag vanaf 2023 Aangezien de zvw meevaller is

ingezet aan de uitgavenkant dienen de inkomsten verhoogd te worden om een derving aan de

inkomstenkant te voorkomen De compenserende lastenverhoging voor burgers en bedrijven
worden bij de augustusbesluitvorming betrokken De compensatie vindt plaats door middei van de

verhoging van het tarief eerste schijf en de arbeidsongeschiktheidsfondspremies Deze post is niet

meegenomen in de kadercorrectie in de Voorjaarsnota

iscale klimaatmaatreqeien BPM vriistellinq bestelauto s afschaffen in 3 staopen en dekkina

In het coalitieakkoord is afgesproken om de vrijstelling in de bpm voor besteiauto s ondernemers

in drie stappen in 2024 2026 af te bouwen In de ultwerking is gebleken dat zowel de afbouw in

drie stappen als de huidige grondslag netto catalogusprijs niet uitvoerbaar zijn voor de

Belastingdienst en RDW De concrete invulling van deze maatregel staat nog open
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Naar verwachting ligt de budgettaire opbrengst cumulatief 2024 2030 circa e 660 miljoen euro

lager dan verwacht In het Coalitleakkoord bij grondslag C02 uitstoot en in 1 keer afschaffen

Bij de raming voor het Coalitleakkoord is gebruik gemaakt van een grovere inschatting Conform

de gebruikelijke systematiek is ten behoeve van de wetgeving de raming van de budgettaire

opbrengst geactualiseerd en verfijnd Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente inzichten in

relevante ontwikkelingen zoals de energie en brandstofkosten Dit is van belang voor het verschil

in de kosten tussen de emissievrije en fossiele bestelauto van een ondernemer de TCO Total Cost

of Ownership en daarmee bepalend voor de mate waarin men overstapt op het kopen van een

emissievrije bestelauto in plaats van een fossiele bestelauto

Daarnaast is de raming gemaakt met een model waarin nu ook goed gekeken is naar anticipatie
en gedragseffecten Verder is rekening gehouden met parallelimport en het feit dat de bpm bij

parallelimport lager is Ook is rekening gehouden met wat deze maatregel bovenop of naast

interactie al eerder ingezet beleid doet zoals ZE zones en de SEBA Subsidieregeling Emissieloze

Bedrijfsauto s} Dit alles leidt tot een lagere opbrengst vanuit de bpm en een grotere derving door

grondslagerosie wat meer nieuwverkopen van emissievrije bestelauto s Dekking van dit bedrag
wordt gezocht binnen het domein van de belasting op de bestelauto via een verhoging van de

motorrijtuigenbelasting MRB De totale reeks BPM derving en MRB dekking is budgetneutraal

4 Fiscale klimaatmaatreoeien EB maatreaelen

In CA zijn enkele EB maatregelen opgenomen waaronder een schuif tussen 1® schijf gas en 1®

schijf elektra Er is nog geen definitief besluit genomen op welke wijze deze worden opgenomen in

het BP

5 Pensioen Uitstel wetsvoorstel bedrag ineens

Betreft wetsvoorstel waarbij deelnemers werknemerspensioen bij start pensioen maximaal 10

van het opgespaarde kapitaal als bedrag ineens kunnen opnemen Begin 2021 werd datum van

inwerkingtreding wetsvoorstel bedrag ineens met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023 De

implementatie van dit wetsvoorstel wordt nogmaals met een jaar uitgesteld door wat een derving
van € 23 min in 2023 tot gevolg heeft

6 Uitstel invoerino stelsei werkeliik rendement box 3 met 1 iaar

Omdat de mogelijkheden in de IV keten inkomensheffing beperkt zijn en gelet op vertraging in het

proces rond een nieuw stelsei die is opgetreden door het kerstarrest wordt de invoering van het

nieuwe stelsei box 3 gebaseerd op werkelijke rendement een jaar opgeschoven van invoering per

1 januari 2025 naar 1 januari 2026 Uitstel naar 2026 betekent een jaar langer

overbruggingswetgeving Dat levert een incidentele derving op van een kleine 385 miljoen euro

7 Overschriidina WB50 budget en dekklno

In 2023 vindt een overschrijding van het budget van € 22 min plaats Volgens de

budgetsystematiek voor de WBSO dient een overschrijding gecompenseerd te worden middels een

parameteraanpassing Ter compensate van de overschrijding van het WBSO budget in 2023 wordt

het tarief aangepast wat€ 22 min in 2023 opievert

8 Toeoassina multiplier fiscale partners oiften ANBI s

Er is geconcludeerd dat de toepassing van de verhoging van 25 van giften aan culturele

algemeen nut beogende instellingen ANSI s in de inkomstenbelasting onjuist is toegepast Om de

wet in lijn te brengen met de toepassing is een wetswijziging benodigd De tweede kamer is

hierover geinformeerd en er is besloten om de wet op korte termijn in BP2023 te wijzigen zodat

deze in lijn wordt gebracht met de uitvoeringspraktijk van de afgelopen 10 jaar maximaal €1 250

bij fiscale partners Momenteel schetst de Belastingdienst verschillende opties voor mogelijk
rechtsherstel voor aangiftes in de periode 2017 2022 Er van uitgaande dat iedereen die daar

over de periode 2017 2022 recht op heeft gecompenseerd wordt bedraagt de budgettaire derving

van rechtsherstel naar verwachting € 6 miljoen

9 Annuleren VJN maatreoel Box 2 nieuwe tariefschiiven l26 en 29 5 alternatieve invullina
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h
In het voorjaar is afgesproken om twee schijven in box 2 te introduceren In het IBO

vermogensverdeling is geconcludeerd dat de introductie van twee schijven in box 2 het risico heeft

van beiastingarbitrage en dat andere invuliingen beterzouden zijn Het niet invoeren van twee

schijven leidt bovendien tot minder impact op de IV portfolio in de inkomensheffing Om deze

redenen wordt de maatregei omgezet in een parameteraanpassing bijvoorbeeid via het tarief in

box 2 of de schijfiengte in de vpb PM nog te bespreken

27 Belastinooian maatreoe Verienqen beieidsreaei Plato qehaite biermixen

Het veriengen van de beleidsregei voor van het Plato gehalte biermixen met 1 jaar tot 1 januari
2024 Het Platogehalte van een bier geeft aan wat de dichtheid van het wort is Wort is een

suikerrijk tussenproduct wat een onderdeel is van de productieketen van bier Het percentage

opgeioste stoffen in dit wort wordt stamwortgehalte genoemd
De beieidsregel maakt het mogelijk dat voor bepaalde biermixen mag worden uitgegaan van het

Platogehalte van het stamwort van het basisbier In plaats van het stamwort van het eindproduct
Hierdoor gelden voor deze biermixen een lager percentage bieraccijns In de beleidsregei staat dat

per 1 januari 2023 de grondslag voor bieraccijns wijzigt van graden Plato naar alcoholpercentage
In iijn met de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 De datum van deze omzetting is per

amendement Heine met 1 jaar uitgesteld De biersector heeft hierop gevraagd om de beleidsregei
met 1 jaar te veriengen

28 Belastinqplan maatreoel Uitbreiden grondslaa btw 0 tarief zonneoanelen

In de voorjaarsnota is besloten om zonnepanelen onder het btw 0 tarief te laten vallen Naar

aanleiding van de internetconsultatie is de wens opgekomen om ook gei ntegreerde zonnepanelen
onder dit tarief te laten vallen

Bijiage 1 Negatief geevalueerde fiscale regelingen nog geen kabinetsreactie

Bij negatief geevalueerde fiscale regelingen schrijven de begrotingsregels voor dat de

desbetreffende fiscale regeling wordt afgeschaft of versoberd voor zover deze negatief is

geevaiueerd Als de wens is om een negatief geevalueerde fiscale regeling toch te handhaven

dient de minister op wiens begroting de regeling staat de reden hiervoor toe te lichten in de MR

Het kabinet dient dan ook in een kabinetsreactie aan de Kamer expliciet in te gaan waarom de

regeling niet wordt afgeschaft cq hoe die wordt versoberd De volgende fiscale regelingen zijn
gedeeltelijk negatief geevaiueerd waarbij er nog geen kabinetsreactie is vastgesteld Deze

kunnen worden betrokken bij de besluitvorming
• Evaluatie biizondere regelingen MRB en BPM waarbij in het toetsingskader is bevonden

dat onder andere het belang van finandeie interventie t a v de bestelauto ondernemer

voor zowel de BPM vrijstelling als MRB verlaagd tarief niet is aangetoond Ook de

regeling voor kampeerauto s en de regelingen gericht op mobiel erfgoed en stimuleren van

rijden op gas krijgen kritische beleidsadviezen mee

• Evaluatie verlaagd aebruikeliik loon daa s startups waaruit blijkt dat de regeling maar heel

beperkt gebruikt wordt en dus niet doeltreffend is

• Evaluatie aftrek soecifieke zorokosten waarbij de conclusie is dat er sprake lijkt te zijn van

een doeltreffend instrument maar niet de hele doelgroep wordt bereikt en de

doelmatigheid van de regeling beperkt is Daarnaast kan niet worden onderbouwd waarom

een fiscale regeling de voorkeur verdient boven een ander instrument

• Evaluatie fiscale regelingen bedriifsopvolging BOR waaruit is gebleken dat de vrijstelling
goinconcernwaarde in de BOR niet doelmatig is

• Evaluatie zeevaartregelinoen waarbij blijkt dat de tonnageregeling en

afdrachtverminderlng zeevaart doeltreffend en doelmatig zijn maar de willekeurige

afschrijving op zeeschepen niet omdat deze nauwelijks gebruikt wordt

Bijiage 2 Eerder negatief geevalueerde fiscale regelingen wel een kabinetsreactie

I

Extra toelichting over evaluaties fiscale regelingen
In het rapport Bouwstenen voor een beter belastingstelsel is gekeken naarde conclusies van

evaluaties van fiscale regelingen met betrekking tot doeltreffend en doelmatigheid Deze

resultaten zijn geactualiseerd en worden weergeven in het onderstaande figuur
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Geplande
evaluatie

afwachten 21

Niet

conciusief 3S

met

evalueerd f

B

Bv

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de negatief geevalueerde regelingen waar reeds een

kabinetsreactie is gegeven Hierbij is het goed om te beseffen dat er ook regelingen zijn waarbij de

effectiviteit en doelmatigheid twijfelachtig is maar waarbij dit niet of in mindere mate hard

gemaakt kon worden categorie niet conciusief Denk hierbij aan ondernemersregelingen zoals

de meewerk en stakingsaftrek of het verlaagde btw tarief voor arbeidsintensieve diensten

Regeling Toelichting Beleidsopvolging Budgettair

belang

Zeer beperkt effectief en

efficient

Giftenaftrek inkomstenbelasting Niet efficient en veel

foutief gebruik

Geen PM

Middelingsregeling Beperkt effectief en

efficient

Wordt afgeschaft in

2023

PM

Hypotheekrenteaftrek Beperkt effectief en

efficient

Geen PM

Aftrek financieringskosten eigen

woning

Beperkt effectief en

efficient

Geen PM

Aftrek periodieke betalingen

erfpacht opstal en beklemming

Beperkt effectief en

efficient

Geen PM

Eigenwoningforfait Beperkt effectief en

efficient

Geen PM

Extra zelfstandigenaftrek starters Niet effectief Geen PM

Landbouwvrijstelling in de

winstsfeer

Oorspronkelijke doel is

niet langer relevant

Geen In 2023

nieuwe evaluatie

PM

Schenk en erfbelasting Eenmalige

vrijstelling eigen woning

Beperkt doeltreffend

en niet doelmatig

Wordt verlaagd in

2023 en afgeschaft
in 2024

PM

Startersaftrek bij

arbeidsongeschiktheid

Waarschijnlijk niet

effectief

Geen PM
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Schenk en erfbelasting Facilitelten

ANBI s

Beperkt effectief en

efficient

Geen PM

Giftenaftrek

vennootschapsbelasting

Waarschijnlijk niet

effectief niet efficient

Aangifteformulier

aangepast

PM

OVB Vrijstelling stedeiijke

herstructu rering

Miet effectief gebruik

beperkt

Geen PM

OVB Vrijstelling Bureau Beheer

Landbouwgronden

Wordt niet meer

gebruikt

Geen PM

EB Teruggaaf energie intensieve

Industrie

Beperkt doeitreffend Geen PM

EB Belastingvermindering per

aansiuiting

Redelijk doeitreffend

beperkt doelmatig

Geen PM

Accijnzen verlaagd tarief kleine

brouwerijen

Oorspronkeiijke reden

bestaat niet meer

Poging tot

afschaffen

uiteindelljk

ingetrokken

PM
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Verhoaina miinbouwheffinaen t b v politieke vierhoek 24 auaustus

Aanleiding
De Politieke Vierhoek is eerder bijgepraat over de adviezen van de Landsadvocaat over de

juridische houdbaarheid van een verhoging van de mijnbouvwheffingen Ook is er contact geweest
met olie en gasmaatschappijen om een alternatieve vrij\Afillige route te onderzoeken

Bespreekpunten

Procesbelang van de Staat

• MEZK zal de stand van zaken op de alternatieve route toelichten

Kernpunten

Procesbelang van de Staat

Het tarief kan hoger worden vastgesteld al geldt dat bij hogere
tarieven de kans groter is dat de gaswinning tijdelijk wordt teruggeschroefd en dat nieuwe

investeringen verplaatsen naar het buitenland Doorde vormgeving is in alle gevallen

gaswinning lucratiever dan voor de Oekraine crisis Als er minder gewonnen wordt zou dit

haaks staan op de ambities van het Versnellingsplan dat voor het reces aan de Kamer is

gestuurd
• De branchevereniging van olie en gasproducenten in Nederland Element NL wordt

momenteel geconsulteerd over de bereidheid voor een vrijwillige bijdrage Daarnaast wordt er

separaat met Shell gesproken Beide zijn in beginsel bereid een bijdrage te leveren De sector

heeft een voorkeurvoor bijdrage aan klimaat en energiedoelen in plaats van

koopkrachtmaatregelen Shell heeft aangegeven bereid te willen zijn bij te dragen aan een

energie armoedefonds De invoering van een vrijwillige bijdrage zal hoe dan ook nadere

uitwerking vragen en tijd kosten

• Op het moment dat de regering kiest voor een verplichte route zullen de partijen hun

vrijwillige bijdragen intrekken De vrijwillige bijdrage is hoe dan ook enkel houdbaar als

alternatief voor een wettelijk verhoging van het tarief van de cijns

Toelichting
Juridische analyse
• De hoogte van de mijnbouwheffingen cijns en winstaandeel is in de Mijnbouwwet vastgelegd

Voor een verhoging daarvan is dus een wijziging van de Mijnbouwwet noodzakelijk
• In de Mijnbouwwet artikel 55 is opgenomen dat kortgezegd wijziging van de cijns of het

winstaandeel nietvan toepassing is op de bestaande vergunninghouders Dit betekent dat het

wijzigen van regels daarover zoals het verhogen van tarieven niet zal gelden voor houders

van vergunningen die voor de wijziging zijn verleend maar enkel voor houders van

vergunningen die na de invoering van de wijziging zijn verleend

• Dit artikel is per amendement van toenmalig Tweede Kamerlid Van Walsem D66
^
in de

Mijnbouwwet gekomen met als expliciete reden het belang van een stabiel en voorspelbaar

mijnbouwklimaat Het biedt de vergunninghouders rechtszekerheid met betrekking tot hun

investering

Procesbelang van de staat

‘ Kamerstukken II 2001 02 26219 nr 83
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Procesbelang van de staat

Raming
De budgettaire opbrengst van een verhoging van een extra staffel in de Cijns voor de omzet

die voIgt uit de prijs boven 50cent m3 is geheel afhankelijk van hetgekozen tarief

De cijns interfereert met het winstaandeel

Een neveneffect van deze verhoging van het winstaandeei is dat de Vpb opbrengst daalt Dit

hoeft conform de begrotingsregels niet gedekt te worden

Tabei 1 toont de totale opbrengst bij verschiilende tarieven Procesbelang van de staat

AndereProcesbelang van de staat

tarieven dan de tarieven die hieronder zijn opgenomen zijn uiteraard mogelijk
Er is gewerkt met de nieuwste raming van de ontvangsten o b v de Mijnbouwwet begin

augustus Deze wordt na augustusbesluitvorming verwerkt op de EZK begnoting

Tarief 37 50 50 65

€in min totaal totaal totaal2023 2024 2023 2024 2023 2024

Opbrengst
Cijns

2 163 223 2 386 2 884 297 3 181 3 749 386 4 136

effect op

winstaandeel

705 73 778 941 97 1 038 1 223 126 1 349

Netto

geraamde
opbrengst

1 458 150 1 608 1 944 200 2 144 2 527 260 2 787

Effect op

Vpb
inkomsten

376 39 415 501 52 553 652 67 719

Overige beieidsmatige overwegingen
De Nederlandse Staat ontvangt reeds circa 70 van de winst behaald met binnenlandse olie

en gasproductie Dat is reeds meerdan de totale afdracht in hetVerenigd Koninkrijk na

introductie van de aangekondigde windfall tax aldaar 65 maar lager dan de heffingen in

bijvoorbeeld Noorwegen 78

Een verhoging van de mijnbouwheffingen kan de gasproductie op middellange termijn negatief
beinvloeden Het maakt het immers minder aantrekkelijk voor bedrijven om te investeren in
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versnelling van de gaswinning op de Noordzee Investeringen elders worden hiemnee relatief

aantrekkelijker Tegelijk vormen de hoge gasprijzen momenteel een stimulans doordat de

winstgevendheid van gaswinning flink gestegen is Voor de zomer is een vensnellingsplan aan

de Kamer gestuurd In 2021 bedroeg de binnenlandse productie van gas ruwweg de helft van

de binnenlandse consumptie dit aandeel zal de komende jaren dalen

• Vender kan een verhoging van de mijnbouwheffingen negatieve gevolgen hebben voor het

vestigings en investeringsklimaat in Nederland in brede zin

• Anderzijds is hier sprake van een uitzonderlijke situatie met gasprijzen die zijn vertienvoudigd
• Het IMF en de VN bevelen een windfall tax aan om rechtvaardigheidsredenen en omdat het

belasten van overwinsten een efficiente manier is om belasting te heffen De

Wetenschappelijke Adviesraad van het Duitse ministerie van Financien ontraadt een windfall

taxjuist omdat dit tot willekeur leidt wenselijke capaciteitsuitbreiding verstoort en schadelijk
is voor de innovatiekracht van de economie

Uitvoerbaarheld

• Een verhoging van de cijns is naar verwachting per 1 januari 2023 uitvoerbaar voor de

Belastingdienst mits de behandeling van het benodigde wetsvoorstel daarvoor is afgerond
Daarvoor is vereist dat de Wetswijziging meeloopt met het Belastingplan Het definitieve

oordeel over de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst verloopt via een uitvoeringstoets
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Notitie Politieke Vierhoek 24 08

Agendapunt Fiscale ktimaatmaatregelen

Aanleiding

Tijdens de Politieke Vierhoek van vrijdag 19 augustus is verzocht om aanvullende informatie over

de tariefontwikkeling van de energiebelasting Daarnaast is afgesproken dat de bpm maatregel
wordt gesondeerd bij de fracties Ook \werd gevraagd naar de ontwikkeling van de ODE

In bijiage 1 slide deck is een overzicht en duiding van 1 de tariefontwikkeling in de

energiebelasting en 2 de inhoudelijke invulling van de tariefschuif in de hogere verbruiksschijven

opgenomen In bijiage 2 is een samenvatting opgenomen van de uitgevoerde impactanalyse en

speelveldtoets

Beslispunten tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven energiebelasting

Bent u akkoord om gegeven de huidige energieprijzen de invoering van de

tariefmutaties in de hogere verbruiksschijven van de energiebelasting 1 jaar uit te stellen

naar 2024 Dit voorgestelde uitstel is budgetneutraal
Bent u akkoord om de tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven van de

energiebelasting in te vullen conform variant A

Bespreekpunt vormgeving afbouw bpm vrijstelling bestelauto ondernemers

De staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst zal een mondelinge

terugkoppeling geven van de sondering bij de fracties

1

2

1

Toelichting energiebelasting

• In hetCA is overde tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven van de energiebelasting
het volgende afgesproken
o Energiebelasting minder degressief maken door tarieven in hogere verbruiksschijven gas

en elektriciteit te verhogen 250 min in 2023 500 min vanaf 2024 en struc

lastenverzwaring
o Tarief op en 3^ schijf elektriciteit verlagen 288 min in 2023 500 min vanaf 2024 en

struc lastenverlichting
• De maatregelen zijn per saldo lastenneutraal

Bestisount 1 Temooriserina tariefaanpassingen hoaere verbrLiiksschijven energiebelasting

De ontwikkeling in de energiemarkt is momenteel zeer onzeker Trinomics schat in dat de

energieprijzen de komende jaren fors hoger liggen Ondanks dat blijft het aandeel

energiekosten in totale bedrijfskosten gemiddeld beperkt Erzijn echterforse uitschieters

zichtbaar basischemie en glastuinbouw Trinomics verwacht dat de energiekosten richting
2030 weer zullen dalen maar hoger blijven dan wat in KEV2021 werd verwacht

Voor het klimaatbeleid en de lange termijn prijsprikkels zijn de tariefaanpassingen in de

energiebelasting daarom nog steeds van belang
De voorliggende tariefschuif in de hogere verbruiksschijven van de energiebelasting is per

saldo budgetneutraal Binnen de groep bedrijven vindt echter wel een lastenschuif plaats

Gegeven de tijdelijk fors hogere gas en elektriciteitsprijzen in met name 2023 en

tegelijkertijd het belang van de tariefaanpassingen in de energiebelasting voor het lange

termijn klimaatbeleid is het voorstel om de tariefschuif in de hogere verbruiksschijven 1 jaar
uit te stellen naar 2024 en de wetgeving vast te leggen in het Belastingplan 2023

Hierdoor worden gasafhankelijke en energie intensieve bedrijven op de korte termijn ontlast

Tegelijkertijd ondervinden bedrijven met een relatief hoog elektriciteitsverbruik of laag

gasverbruik juist een nadeel ten opzichte van de afspraak in het coalitieakkoord

Het doorschuiven naar 2024 is per saldo budgettair neutraal

1
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Beslisount 2 inhoudeliike invulHna tariefaanpassinaen hoaere verbruiksschUven eneraiebelasting

Als invulling van de afgesproken tariefschuif in de hogere verbruiksschijven zijn drie varianten

opgesteld die passen binnen de budgettaire randvoorwaarden van het coalitieakkoord Zie

hiervoor ook tabel 1

De belangrijkste verschillen tussen de drie varianten is de manier waarop de tariefverhogingen
met 500 min zijn ingevuld
o Variant A is gericht op een zo groot mogelijke verduurzamingsprikkel en de

lastenverzwaring wordt volledig via de tweede en derde schijf gas gereaiiseerd
o In variant B worden de lasten meer bij de grootverbruikers gelegd en vifordt ookde 4^

schijf gas en elektriciteit verhoogd
o Variant A zit hier tussenin

De maatregel is per saido budgetneutraal De totale energiekosten blijven dus geiijk De

verdeling waar de kosten neersiaan verandert echter wei Door de schuif alle varianten zal de

grote industrie meergaan betalen en zuiien de lasten dalen voor bedrijven met reiatief laag

gas energieverbruik of reiatief hoog eiektriciteitsverbruik m n MKB bedrijven diensten

sector en maatschappelijk vastgoedsectoren
Naar verwachting w^ordt de grootste C02 reductie en verduurzamingsprikkei gereaiiseerd in

variant A gevolgd door variant A en B

Zie hierondereen beknopte beschrijving per variant

Tabel 1 Structurele invulling enveloppen 500 min euro en 500 min euro In 2030

in € min

Variant A Variant A Variant B

Gas

Schijf 2

Schijf 3

Schijf 4

210

290

190

240

25

125

125

870

Elektriciteit

Schijf 2

Schijf 3

Schijf 4

323 293

207

45

262

238

163

177

0

Variant A

• Beschrijving De verhoging van de energiebelasting in de hogere verbruiksschijven wfordt

ingevuld via verhoging van de tweede en derde schijf gas Het tarief van de vierde schijf gas

en elektriciteit wordt niet aangepast Het budget voor verlaging van de elektriciteitstarieven

gaat voor ongeveer 2 3 naar de tweede schijf eiektriciteit en 1 3 naar de derde schijf
eiektriciteit

• Rationale Deze variant is gericht op een zo groot mogeiijke verduurzamingsprikkel De

verdeling van het budget voor de lastenverlichting over de tweede en derde schijf eiektriciteit

is zo vormgegeven dat de prikkei tot elektrificatie en vermindering van het aardgasverbruik

hetgrootst is Vanwege de overlap met de C02 heffing industrie is de extra prikkei van

verhoging van het tarief 4
^

schijf aardgas naar verwachting minder groot Daarnaast zou een

verhoging van het elektriciteitstarief 4^ schijf de prikkei tot elektrificatie voor grootverbruikers

mogelijk juist remmen Daarom is in deze variant alleen het tarief van de 2®^ en 3® schijf

aardgas verhoogd Met deze variant wordt ten deie invulling gegeven aan het ETD voorstel wat

betreft de ranking Daarnaast wordt net ais in A en B de degressiviteit verminderd

Variant A

• Beschrijving Deze variant is grotendeels geiijk aan variant A maar70 min van verhoging van

de tweede en derde schijf gas wordt doorgeschoven naar de vierde schijf gas 25 min en de

vierde schijf elektriciteit 45 min

• Rationale Door een deel van de lastenverhoging in te vullen via verhoging van het tarief

vierde schijf worden de iasteneffecten voor een groter deel bij het grootbedrijf industrie

gelegd en in mindere mate bij de kieinere energie intensieve bedrijven ten opzichte van

variant A zonder dat de verduurzamingsprikkei sterk afneemt Deze variant voldoet

2
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bijvoorbeeld nog steeds aan de ranking zoals opgenomen in het ETD voorstei Fit for 55 en

vemnindert de degressiviteit Daarnaast is deze variant in iijn met de CA afspraak dat de

energiebelastingtarieven in de hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit worden verhoogd

Variant B

• Beschrijving De verhoging van de energiebelasting in de hogere verbruiksschijven wordt voor

de helft ingevuld via de vierde schijf 163 min 4® schijf elektriciteit en 87 min 4® schijf gas en

voor de andere helft ingevuld via de tweede 125 min en derde schijf 125 min aardgas De

verdeling van het budget voor verlaging van de tweede en derde schijf elektriciteit is vrijwel

gelijk ten opzichte van variant A en variant A

• Rationale Deze variant is er op gericht om de lastenverzwaring voor een groter deel neer te

laten slaan bij grootverbruikers Industrie Eveneens als in variant A en A wordt de

degressieve tariefstructuur van de energiebelasting hiermee verminderd Daarnaast slaan de

lasten voor industriele grootverbruikers verschillend neert o v de andere varianten

• Tegelijkertijd is de verduurzamingsprikkel lager ten opzichte van de andere twee varianten

omdat verhoging van het tarief 4^ schijf elektriciteit de elektrificatieprikkel vermindert maar

energie efficiente versterkt en verhoging van het tarief 4^ schijf aardgas grotendeels
samenvalt met de prikkel van de C02 heffing

Ter informatie ontwikkeling Opslag Duurzame Energie ODE

• De ODE is een opslag op de energiebelasting met als doel de uitgaven aan de subsidieregeling
SDE te financieren In de afgelopen politieke vierhoek kwam de vraag op naar de

ontwikkeling van de ODE

• In het coalitieakkoord is afgesproken de ODE en de SDE te ontkoppelen per 2023 Vanaf

dat jaar voIgt de ODE niet meer de ontwikkeling van uitgaven aan de SDE Hiermee vervalt

ook het doel van de ODE Om die reden wordt de ODE per 2023 geintegreerd in de tarieven

van de energiebelasting
• De volgende taakstellende reeks wordt verwerkt in de energiebelasting

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Budgettaire taakstelling ODE

in min euro
2906 3068 3333 3494 3239 3224 3248 3527 3747

Opbrengst ODE tarieven

2022

3
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Overzichtstabel maatregelen EB uit het Coalitieakkoord

Maatregel Invoeringsdatum

Energiebelasting structuuraanpassingen

Afschaffen vrijstellingen voor metallurgische en mineralogische procedes

Beperken inputvrijstelling WKK’s

Afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw

Energiebelasting tariefaanpassingen

2025

2025

2025

Tariefstructuur energiebelasting EB Fit for 55 gas en elektra 250 min in 2023 500 min 2023

Verlagen tarief ODE 2e en schijf 3 elektra 288 min in 2033 500 min 2023

2023

2023

Schuif energiebelasting 1® schijf 5 23 cent 1® schijf gas 5 23 cent 1® schijf elektriciteit

Verhoging belastingvermindering energiebelasting

Loslaten koppeling SDE en ODE

2023

2023

2022

► Hierover gaat stuk politieke vierhoek 19 8 j l en ligt ter besluitvorming voor

2
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Nadere beschrijving v d afspraak uit het Coalitieakkoord om de hogere
verbruiksschijven in de EB aan te passen

In de budgettaire bijiage van het coalitieakkoord is het volgende afgesproken over de tariefaanpassingen in de hogere
verbruiksschijven

Tariefstructuur EB gas en elektra

■ De tariefstructuur van de EB wordt minder degressief gemaakt door de tarieven in de hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit te verhogen

■ De budgettaire opbrengst is taakstellend 250 miljoen euro in 2023 en 500 miljoen euro in 2024 en verder Deze maatregel hangt samen met de

voorgestelde aanpassingen in de richtlijn ETD uit Fit for 55

■ Deze maatregel moet 0 5 Mton C02 reductie in 2030 realiseren

Verlagen ODE tarief schijf 2 en schijf 3 elektriciteit

■ Ten opzichte van de tarieven in het basispad van de ODE worden de ODE tarieven van schijf 2 en schijf 3 elektriciteit per 2023 verlaagd

■ De budgettaire derving bedraagt taakstellend 288 miljoen euro in 2023 en 500 miljoen euro in 2024 en verder

3
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Vormgeving tariefaanpassingen hogere verbruiksschijven

Drie varianten zijn samengesteld ter invulling van de twee CA

afspraken gericht op tariefaanpassingen in de hogere
verbruiksschijven van de EB

Variant A Variant A Variant B

Gas

Variant A maximale verduurzamingsprikkel

500 tnln via schijf 2 gas en schijf 3 gas

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

190 min 125 minSchijf 2 210 min

240 min 125 minSchijf 3 290 min

0 min 25 min 87 minSchijf 4

Variant A verduurzamingsprikkel

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas en beperkt via schijf 4 gas en

schijf 4 elektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Elektriciteit

323 min 293 min 262 minSchijf 2

177 min 207 min 238 minSchijf 3

Variant B grotere lastenverzwaring grootverbruikers

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas schijf 4 gas en schijf 4
elektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

I 0 min I 45 min I 163 minSchijf 4

4
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Overzicht integrale tarieven EB en ODE per variant

2030
2030 2030 2030

2021 2022 Basispad
Variant A Variant A Variant B

Aardqas per

Schijf 1 0 170 000

Schijf2 170 000 1 min

Schijf 3 1 min 10 min m^

Schijf 4 10 min m^

43 37 44 97 67 19

11 36

67 19

43 14

30 94

67 19

40 11

26 49

67 19

29 90

16 51

8 90 9 02

4 71 4 78 6 06

3 60 3 66 4 67 4 67 5 80 8 62

Elektriciteit per kWh

Schijf 1 0 10 000 kWh

Schijf 2 10 000 50 000 kWh

Schijf3 50 000 10 mln kWh

Schijf 4 10 min kWh

12 43 6 73 7 58 7 58 7 58 7 58

9 27 8 54 11 91 6 65 7 11 7 58

3 63 3 48 4 69 4 05 3 95 3 85

0 10 0 11 0 14 0 14 0 32 0 82

getoorB^ i 8gewel de ODE taniss ggn zijn opgjigft^el en als ^©ei d®rief opgenomen

gltoonde basispad bestaato a uit de ODE oploop en de Coalitieakkoord maatregelen in de 1®
®

schijf en

belastingvernnindering In de bijiage wordt nader ingegaan op de tariefontwikkeling in het basispad

De tarieven in 2022 wijken sterk af als gevolg van het tijdelijk connpensatiepakket via de energiebelasting voor 2022

5
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Samenvatting van de belangrijkste verschillen tussen de varianten

Alle drie de varianten zijn gericht op de hogere verbruiksschijven Maatvoering van verlaging schijf 2 en schijf 3 elektriciteit vrijwel
gelijk Het verschil zit met name in hoe de tarieven worden verhoogd 500 min

Grootste C02 reductie wordt gerealiseerd door tarief schijf 2 en schijf 3 gas te verhogen variant A en in mindere mate A

Voor deze bedrijven zijn nog relatief weinig prikkels o a geen C02 heffing industrie en ETS

Momenteel ligt het tarief in schijf 2 en schijf 3 gasflink lager dan die van elektriciteit in tegenstelling tot tarief schijf 4 gas

Specifiek voor de glastuinbouw geldt dat wordt gewerkt aan een convenant om een heffing uit te werken ter vervanging van het huidige
sectorsysteem de reductie die niet via de EB maatregelen wordt gerealiseerd meet dan later alsnog via deze nieuwe heffing wordt gerealiseerd

Door een groter deel van de lastenverzwaring vorm te geven in de 4® schijf gas en elektriciteit kunnen grootverbruikers meer

worden belast indien dat gewenst wordt variant B en in mindere mate A

De verschillen tussen de varianten worden in de volgende slides nader toegelicht

6

1557270 00051



In hoeverre elektrificatie door de EB wordt gestimuleerd komt door de

verhouding van de belasting op gas t o v elektriciteit in euro GJ

Momenteel wordt gas per GJ minder zwaar

belastdan elektriciteit in schijf 2 en 3 In schijf4
wordt gas zwaarder belast dan elektriciteit

In variant A wordt in schijf 2 4 nagenoeg over

vrijwel de gehele schijf lengte gas per GJ

zwaarder belast dan elektriciteit waardoor een

sterke prikkel tot elektrificatie wordt gegeven

Voor variant A geldt vrijwel hetzelfde namelijk
dat gas in de schijven 2 4 gas zwaarder wordt

belastdan elektriciteit Zij het in iets mindere

mate dan in variant A

Energiebelasting op gas 2030 in

€ GJ
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Energiebelasting op elektriciteit 2030 in

€ GJ
In variant B is de elektrificatie prikkel kleiner dan

in de varianten A en A In variant B wordt gas

over een kleiner deel van de schijflengte
zwaarder belast dan elektriciteit In variant B is

de verhouding tussen schijf 1 en 4 kleiner dan

bij variant A en A

In de bijiage zijn figuren opgenomen waarin dit

grafisch is weergegeven
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C02 reductie is het grootst in variant A

In het CA is afgesproken dat de tariefschuif in de hogere verbruiksschijven van de EB 0 5 Mton C02 reductie in 2030 meet

realiseren

De grootste C02 reductie wordt naar verwachting gerealiseerd door tarief schijf 2 en schijf 3 gas te verhogen

Voor deze uitstoot zijn nog relatief weinig prikkels o a geen C02 heffing Industrie en ETS

Momenteel ligt het tarief in schijf 2 en schijf 3 gas flink lager dan die van elektriciteit in tegenstelling tot tarief schijf 4 gas

Door onderzoeksbureau Trinomics is een impactanalyse gemaakt In de impactanalyse lA zijn 10 sectoren onderzocht zie

memo De resultaten zeggen alleen iets over deze sectoren en niet over het totale effect van de maatregel

Selectie dekt 54 van het belaste elektriciteitsverbruik en 72 van het belaste gasverbruik af

Dit is 52 van het totale elektriciteitsverbruik en 50 van het totale gasverbruik Met de structuuraanpassingen in de EB wordt een groter deel van

het totale gasverbruik belast

De C02 reductie van variant A is met 0 3 Mton schoorsteenemissies in de 10 onderzochte sectoren het grootst gevolgd door

variant A en variant B 0 2 Mton

De berekende C02 reductie van met name variant A en variant A is naar verwachting een onderschatting omdat het lastig bleek om de

gedragsreactie in het niet ETS deel waar vooral variant A en variant A op sturen goed te modelleren

De interactie met de structuuraanpassingen beperken inputvrijstelling WKK’s afschaffen verlaagd tarief glastuinbouw afschaffen vrijstelling voor

metallurgische en mineralogische precedes is daarnaast nog niet meegenomen

Let op de resultaten van de impactanalyse zeggen alleen iets over de 10 onderzochte sectoren en dus niet over het totale effect

8
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In alle varianten slaat de grootste lastenverzwaring near bij de Industrie en de

grootste lastenverlichting bij het MKB en maatschappelijk vastgoed

De tariefschuif in de hogere verbruiksschijven van de

energiebelasting is per saldo lastenneutraal 500 min verhoging
500 min verlaging

Binnen de groep bedrijven vindt er echter wel een verschuiving
plaats zie tabel met de lastenverschuiving voor de 10 onderzochte

sectoren

Voor alle varianten geldt dat bedrijven met een relatief laag
energieverbruik en grootaandeel elektriciteit een lastenverlichting
krijgen Ditzijn o a MKB ondernemingen vooral in handel en

horeca sectoren en de maatschappelijk vastgoedsectoren zoal

onderwijs en gezondheidszorg

Bedrijven met een hoog energieverbruik krijgen een

lastenverzwaring in alle varianten Het voornaamste verschil tussen

de varianten is waar de lastenverzwaring plaatsvindt

Bedrijven met het grootste deel van het verbruik in de 2® en 3

schijf gas zoals glastuinbouw krijgen de grootste
lastenverzwaring in variant A A

Bedrijven met het grootste deel van het verbruik in de 4® schijf
gas en elektriciteit zoals basischemie krijgen in alle varianten

de grootste lastenverzwaring Deze lastenverzwaring is het

grootst in variant B

Lastenontwikkeling 10 onderzochte sectoren lA

Sector
Lasten min €

Huidige
tarieven

Var A Var A Var B

185 226 224 216

22 21 17

10 12 Voedings

genotmiddelenindustrie
30 38 39 43

28 31 43

242 303 469

13 41 118

17 18 Papier en grafische Industrie

215

201 Basischemie

15 17 18 20

17 22 3723 Bouwmaterialenindustrie

25 28 Metaalproducten machine

industrie

109 110 109 106

1 0 2

142 163 158 148

15 12 4

230 228 220

3 4 8

Glastuinbouw

238

Q Gezondheids en welzijnszorg
119 110 110 110

e

7 7 8P Onderwijs
264 210 211 211

21 20 20

405 408 408

25 25 24

I Horeca

541

G Handel en autoreparatie

1753 1808 1951

6 3 5
1857

Totaal
Lc I III ici r I Id uc dir u LpIuu r cicii i jjcidsii lycii vciiici iii^dciii^ Id 11 ici

9meegenomen
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Ontwikkeling tarieven in basispad
Het basispad van de tarieven energiebelasting wordt gevormd door

Resterende tariefschuif 1 ^

schijf gas en elektriciteit uit het Klimaatakkoord

Afloop compensatiepakket koopkracht 2022 tarieven 12^ en schijf elektriciteit tijdelijk verlaagd en tarief belastingvermindering tijdelijk
verhoogd

Jaarlijkse indexatie

Het basispad van de ODE tarieven wordt gevormd door

De ODE tarieven zijn t m 2022 wettelijk vastgelegd

In het coalitieakkoord is afgesproken om de ODE en SDE budgetneutraal te ontkoppelen De ODE tarieven hoeven hierdoor niet meer te

worden afgestemd op de SDE kasuitgaven Als door de hoge energiepriizen de SDE kasuitgaven lager zijn dan verwacht dan heeft dit

hierdoor geen invioed meer op het bedrag dat met de ODE tarieven moet worden opgehaald

In de begroting is voor de ODE wel nog een budgettaire taakstelling ingeboekt De ODE tarieven zullen hierdoor richting 2030 stijgen

Budgettaire reeks ODE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Budgettaire taakstelling ODE in min euro 2906 3068 3333 3494 3239 3224 3248 3527 3747

Opbrengst ODE tarieven 2022

Vanaf 2023 wordt de ODE geintegreerd in de energiebelasting

Met de ontkoppeling van de ODE en SDE vervalt de aparte functie van de ODE

Vanaf 2023 wordt de ODE daarom gei ntegreerd in de energiebelasting opioop ODE tarieven wordt verwerkt in de EB tarieven

In dit slide deck zijn overal de gemtegreerde tarieven weergegeven
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Tariefontwikkeling EB ODE in het basispad met ODE oploop zonder CA

Opioop EB ODE tarieven in het basispad inclusief nieuwe ODE tarieven t m 2030 maar zonder CA

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aardgas per

Schijf1 0 170 000

Schijf2 170 000 1 min

Schijf 3 1 min 10 min m^

Schijf 4 10 min

43 37 44 97 48 98 52 37

10 13

54 65

10 39

55 96

10 35

56 96

10 52

57 92

10 68

59 65

11 05

61 15

11 368 90 9 02 9 62

4 71 4 78 5 11 5 45 5 61 5 47 5 52 5 59 5 86 6 06

3 60 3 66 3 92 4 22 4 35 4 18 4 21 4 25 4 49 4 67

Elektriciteit per kWh

Schijf 1 0 10 000 kWh

Schijf 2 10 000 50 000 kWh

SchijfS 50 000 10 min kWh

Schijf 4 10 min kWh

12 43 6 73

8 54

3 48

12 60

10 05

12 85

10 69

12 76

10 99

12 30

10 76

12 49

10 89

12 78

11 03

13 24

11 53

13 62

11 919 27

3 63 3 94 4 24 4 37 4 21 4 23 4 28 4 52 4 69

0 10 0 11 0 11 0 12 0 13 0 12 0 12 0 13 0 13 0 14

Belastinqvermindering let op in
461 62 681 63 465 95 471 06 474 16 459 68 459 38 459 84 465 22 469 64

qehele euro’s

Tijdelijk compensatiepakket via de energiebelasting 2022
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Afspraken coalitieakkoord

Tariefschuif 1
®

schijf

TariefVerhoging schijf 1 aardgas 498 min in 2030

Tarief^ erlaging schijf 1 elektriciteit 1224 min in 2030

Dit geeft per saldo een lastenverlichting aan huishoudens van 725 min in 2030

Tariefmutatie tariefschuif schijf 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tariefswijziging gas cent m^ 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 230 5 230

Tariefswijziging elektriciteit cent kWh 2 000 2 500 3 000 3 500 ^ 000 ^ 500 5 230 5 230

Verhoging belastingvermindering

Vanaf 2023 wordt de belastingvermindering in de energiebelasting structureel met 225 min verhoogd

Tariefschuif hogere verbruiksschijven

De tariefstructuur in de energiebelasting wordt minder degressief gemaakt door verhoging van het tarief gas en elektriciteit in de hogere
verbruiksschijven

Het tarief in de 2 en 3 schijf elektriciteit wordt verlaagd

Deze tariefschuif is per saldo budgetneutraal Er zijn drie varianten uitgewerkt variant A variant A en variant B

Budgettair effect tariefschuif hogere verbruiksschijven in min euro 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Tarieven minder degressief

Tarief Z en 3® schijf elektriciteit verlagen

250 500 500 500 500 500 500 500

288 500 500 500 500 500 500 500
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Spreiding energieverbruik over de schijven per bedrijfsprofiel

Elektriciteitsverbruik Aardgasverbruik

Schijf 1 Schijf2 Schijf 3 Schijf 4 Schijf 1 Schijf 2 Schijf3 Schijf4

78 22 0 0 100 0 0 0Detailhandel non food

23 77 0 0 100 0 0 0Grootschalige bakker

3 14 83 0 100 0 0 0Verpleeg of verzorgingstehuis

Ziekenhuis 1 6 93 0 100 0 0 0I

Voortgezet speciaal onderwijs

Fitness

6 22 72 0 100 0 0 0

36 64 0 0 100 0 0 0

4 15 81 0 87 13 0 0Glastuinbouw zonder WKK

Grootschalige logistiek met koeling

Overige landbouw

Zuivelindustrie

Papierindustrie

10 12 Voedings en genotmiddelenindustrie

17 18 Papier en grafische industrie

1 2 97 0 100 0 0 0

90 10 0 0 100 0 0 0

1 1 99 0 10 51 38 0

1 1 99 0 21 79 0 0

1 1 17 83 1 2 19 79

1 1 32 68 1 5 57 36

1 1 5 95 1 2 21 7720 21 Chemie en farmaceutische industrie I

1 1 3 97 1 2 20 7724 Basismetaalindustrie
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Grafiek verhouding tarief EB gas elektriciteit in GJ 2030 basispad
gas wordt lager belast dan elektriciteit m u v de 4^ schijf

Basispad Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ
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Grafiek verhouding tarief EB gas elektriciteit in GJ 2030 variant A

gas wordt over bijna de gehele grondslag zwaarder belast dan elektriciteit

Variant A Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ]
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Grafiek verhouding tarief EB gas elektriciteit in GJ 2030 variant A

gas wordt over bijna de gehele grondslag zwaarder belast dan elektriciteit

Variant A Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ]
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Grafiek verhouding tarief EB gas elektriciteit in GJ 2030 variant B

gas blijft aantrekkeiijker t o v eiektriciteit dan in variant A en A

Variant B Energiebelasting in GJ 2030 in € per GJ
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memo Conceptresultaten van de impactanalyse fiscale

klimaatmaatregelen en speelveldtoets

Aanleiding

• In het BWO van 5 aphl j l is gevraagd om een impactanalyse In dit memo

worden de conceptresultaten van de impactanalyse en aanvullend een

speelveldtoets gepresenteerd
• Onderzoeksbureau Trinomics heeft in opdracht van het Ministerie van

Financien een impactanalyse van de C02 heffing Industrie en

tariefaanpassingen in de energiebelasting op bedrijven en maatschappelijk

vastgoed uitgevoerd
• Daarnaast heeft onderzoeksbureau StrategySi in opdracht van het Ministerie

van Economische Zaken en Klimaat een speelveldtoets voorde Industrie

uitgevoerd
• Tot slot heeft het Ministerie van Financien een aantal microprofielen

doorgerekend om een beeld te geven van de effecten op bedrijfsniveau

Disclaimer

• In zow^el de impactanalyse en de speelveldtoets is niet het hele bedrijfsieven

meegenomen De impactanalyse betreft 10 sectoren en de speelveldtoets
betreft 6 bedrijven De resultaten zijn derhalve niet te extrapoleren naar

resultaten voor het bedrijfsieven als geheel
• Voor de impactanalyse is het kwfantitatieve deel van hetonderzoek afgerond

en betreffen de tabellen definitieve resultaten Verder is onderstaande

informatie gebaseerd op de concept resultaten van de onderzoeksbureaus

• In de onderzoeken zijn de maatregelen die in 2023 ingaan meegenomen De

effecten van maatregelen die in latere jaren voorzien zijn worden nog later

onderzocht Zo is het afschaffen van het verlaagd EB tarief voor de

glastuinbouw en het beperken van de wkk vrijstelling niet meegenomen

voorzien in 2025 Het effect van deze maatregelen zal in een later

onderzoek worden onderzocht

Belanarii kste conclusies en resultaten

■ De energieprijzen liggen de komende jaren fors hoger dan voor de

prijsstijging Aandeel in totale bedrijfskosten is gemiddeld een

toename van enkele procenten maar forse uitschieters zijn zichtbaar

o Trinomics schat voor 2023 een forse stijging van de energieprijzen

ten opzichte van 2022 in Trinomics verwacht dat de gasprijs

bijvoorbeeld 7 keer hoger is dan vorig jaardoor PBL werd

verondersteld De onzekerheid rondom de prijsontwikkeling is echter

groot

Pagina 1 van 1
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o In 2023 leiden de hoge energieprijzen tot minstens een verdubbeling
van de energiekosten binnen de onderzochte sectoren

o Het aandeel van de energiekosten leveringstarieven netwerktarieven

en energiebelastingen in de totale bedrijfskosten is gemiddeld

genomen een paar procent In 2023 zijn er bij de energie intensieve

sectoren echter forse uitschieters zichtbaar Meer specifiek is dit het

geval voor de basischemie 20 en de glastuinbouw 42

o De speelveldtoets van Strategy laat voor de onderzochte bedrijven
6 bedrijven binnen de industrie oa basischemie een vergelijkbare
kostenstijging zien tussen 0 4 en 3 3 in 2030

■ De extreme prijsstijgingen zijn waarschijnlijk tijdelijk en ebben

richting 2030 weg

o Na extreem hoge prijzen op de korte termijn is de verwachting dat de

energieprijzen vanaf 2024 weer gaan dalen maar structureel hoger

blijven dan voor de energiecrisis Trinomics schat o b v huidige

futureprijzen dat de prijs voor aardgas in 2023 rond de 130 euro per

MWh bedraagt en vervolgens afneemt naar 37 euro per MWh in 2030

In de Klimaat en Energieverkenning 2021 van het Planbureau voor de

Leefomgeving werd nog uitgegaan van 26 euro per MWh in 2030

• De tariefscbuif in de energiebelasting bei nvloedt de relatieve prijzen
van gas en elektriciteit De komende jaren is het effect van de schuif

in de energiebelasting beperkt t o v de prijsstijgingen
o De maatregel is budgetneutraal De totale energiekosten blijven dus

gelijk Gas wordt door deze schuif naar energie inhoud gemeten

duurder ten opzichte van elektriciteit waar op dit moment het

omgekeerde het geval is

o De verschuiving van de belastingtarieven in 2023 en 2025 is beperkt
ten opzichte van de huidige prijsstijgingen Ter illustratie de meest

sterke tariefstijging is zichtbaar in de 2® schijf gas van variant A en

bedraagt 36 1 euro per MWh Het leveringstarief voor aardgas stijgt
in het basispad in 2023 echter met 111 euro per MWh

■ De varianten verschillen qua lastenverdeling Het gros van het MKB

en maatschappelijk vastgoedsectoren ondervinden een

lastenverlichting in alle varianten De industrie ondervindt een

lastenverzwaring in alle varianten

o Sectoren met bedrijven met een relatief klein energieverbruik
ondervinden een lastenverlichting zoals het gros van de MKB

ondernemingen vooral in handel en horeca sectoren Tevens

ondervinden de maatschappelijk vastgoedsectoren onderwijs en

gezondheidszorg in alle varianten lastenverlichting
o De meegenomen sectoren in de grootschalige industrie ondervinden

een lastenverzwaring Deze lastenverzwaring is groter naarmate het

gasverbruik hoger is In alle varianten slaat in absolute zin de

grootste lastenverzwaring neer bij de industrie In variant B is dit het

sterkst het geval en in mindere mate in Variant A en A Dit komt

doordat het huidige tarief in de hoogste verbruiksschijf dermate laag
is dat vrijwel elke verhoging relatief groot is voor de grootverbruikers
Bovendien doorlopen grootverbruikers schijven 1 t m 3 veiledig en

leiden tariefsaanpassingen in absolute zin tot een grote

lastenverhoging bij grootverbruikers per m^ blijft de lastendruk voor

grootverbruiker^s relatief laag t o v de andere belastingplichtigen

2
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o Een groot deel van de bedrijven in de glastuinbouwf sector heeft haar

verbruik in de 2^ en 3^ schijf gas Deze sector heeft reiatief de

grootste lastenverzvwaring 12 in 2030 in versie A Binnen deze

sector bestaan grote venschillen in de energiebehoefte van

verschillende gewfassen en derhalve ook venschillen in de uitwerking
van de maatregelen zoals ook blijkt uit de micro doorrekeningen

o NB de resultaten laten telkens gemiddelden voor groepen bedrijven
zien De daadvwerkelijke lastenstijging hangt sterk af van het

specifieke energieverbruik Er zullen daarom uitschieters naar boven

of beneden voorkomen

■ Variant A heeft de grootste reductie van schoorsteenemissies met

een reductie van 0 3 Mton binnen de 10 onderzochte sectoren De

reductie is 0 2 Mton in de geselecteerde sectoren bij variant A en B

o NB dit betreft de resultaten obv 10 sectoren die qezamenliik

verant Afoordeliik ziin 54 van het belaste elektriciteitsverbruik en

72 van het belaste aasverbruik effecten ziin niet aeextrapoleerd

naar het totaal Hettotale effect is naar verwachtinq qroter dan de

0 3 en 0 2 Mton C02 reductie

o De C02 reductie is voor alle drie de varianten enkele tienden Mtonnen

in de onderzochte bedrijfssectoren De beoogde reductie is 0 5 Mton

o Bij de berekende C02 reductie zijn twee verklaringen te geven

waarom diteen mogelijke ondenschatting is

■ Met name in het niet ETS deel bleek het lastig om de

gedragsreactie goed te modelleren De resultaten laten daarom

mogelijk een beperktej onderschatting van het effect zien

■ De structuuraanpassingen in de energiebelasting zijn nog niet

meegenomen invoering voorzien per Ijanuari 2025 Dit zal naar

verwachting leiden tot extra reductie

o In combinatie met de aanscherping met de C02 heffing leiden variant

A en A tot 0 1 Mton extra reductie in 2030 totaal 0 4 Mton reductie

voor de onderzochte sectoren

• Hogere ETS prijs leidt beperkt tot extra CO^ reductie in de industrie

Zander tariefsverhoging leidt het verminderen van het aantal

dispensatierechten van de C02 heffing tot een beperkte aanvullende

CO^ reductie

Trinomics verwacht dat de huidige hoge ETS prijs structureel is en

nog zal stijgen naar 93 euro ton in 2030 In de KEV2021 wordt nog

van een ETS prijs van 63 euro ton is in 2030 uitgegaan
De hogere ETS prijs heeft als gevolg dat de C02 uitstoot afneemt zij

het beperkt De hogere ETS prijs prikkelt bedrijven hun C02 uitstoot

te verlagen aangezien het de prijs van uitstoot verhoogd voor het

deel van de C02 uitstoot dat is vrijgesteld van de nationale CO2

heffing
In het concept Belastngplan2023 is een verlaging van de vrijgestelde
uitstoot aantal dispensatierechten van de C02 heffing

opgenomen Hierdoor geldt voor bedrijven over een groter deel van

hun uitstoot het nationale tarief van de C02 heffing 129 euro ton

CO2 Deze aanscherping leidt bij het huidige tarief met de stijgende
ETS prijs tot een beperkte aanvullende C02 reductie in variant A en

A 0 1 Mton en geen aanvullende C02 reductie in variant B

Trinomics geeftaan dat voorde onderzochte sectoren de C02 prijs
niet hoog genoeg is om aanvullende reductieopties rendabel te maken

o

o

o

o
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die nodig zijn om de nieuwe reductiedoeisteiiing voorde industrie te

reaiiseren Hiervoor is naar verwachting een verhoging van hettarief

nodig Dan zou een aantal verduurzamingsopties uit de MIDDEN

database wei rendabel worden

o Tot slot geeft Trinomics aan dat de C02 heffing wei goed werkt om de

huidige niet aangescherpte reductiedoeisteiiing te borgen Mocht de

ETS prijs dalen bijv door een crisis dan blijft de niet aangescherpte
opgave voor de industrie gewaarborgd omdat de heffing weer reiatief

in belang wint

• Er zijn technische mogelijkheden om sneller te verduurzamen Het

handelingsperspectief hangt sterk af van de beschikbare

infrastructuur en mogelijkheid om de meerkosten doorte berekenen

o Trinomics wijst erop dat er meer technieken mogelijk zijn om CO2 te

reduceren dan in hun analyse uitgevoerd wordt Dit komt doordat er

een onrendabele top resteert In de analyse van StrategySi en

Trinomics zijn de beschikbare subsidies echter niet of niet volledig

meegenomen In de anaiyse van Strategy zijn de SDE en de

Energie Investeringsaftrek EIA meegenomen

o Strategy en Trinomics conciuderen dat de aanwezigheid van de

benodigde infrastructuur van groot beiang is voor het

handelingsperspectief van bedrijven
o Beleid gericht op beschikbare infrastructuur en subsidies die de

onrendabeie toppen verkieinen vergroten het handeiingsperspectief
Beprijzing kan bedrijven stimuieren te investeren in technieken die nu

niet worden gemaakt omdat de kosten en baten nog net niet tegen
elkaar opwegen

o Strategy geeft aan dat verduurzamingsinvesteringen ter vermijding
van de kostenstijgingen afhankelijk zijn van subsidies

o Volgens StrategyS is het gebrek aan technische factoren en

randvoorwaarden een reden om investeringen in een ander EU land

te doen in piaats van in Nederiand

o Daarnaast is er volgens StrategyS en Trinomics beperkte

mogeiijkheid tot kostendoorberekening Als andere landen 00k

maatregelen nemen wordt de mogelijkheid om kosten doorte

berekenen groter

• Het pakket van fiscale klimaatmaatregelen lijkt volgens Trinomics

alleen in de basischemiesector weglekrisico s te verhogen gedreven
door de lastenverhogingen in de energiebelasting Volgens Strategy

lijkt het risico 00k bij andere industrieen te spelen
o Desalniettemin kan op bedrijfsniveau deze conciusie verschilien In de

speeiveldtoets biijken bijvoorbeeid een metallurgiebedrijf en

voedingsproducent onderhavig te zijn aan wegiekrisico s

• Volgens Strategy is het voor bedrijven met productielocaties burten

Nederland aantrekkelijk om te investeren in duurzame productie in

een ander EU land

o De bedrijven zuilen nietzo snel verdwijnen uit Nederland maar er

kan gekozen worden om te investeren in grotere productie in andere

ianden Er worden grofweg drie typen investeringen in het buiteniand

onderscheiden door Strategy^
■ Upgraden reiatief verouderde technologieen bijvoorbeeid

overstap van bruinkool naar gas
■ Opzetten vergelijkbare verduurzamingsprojecten

4
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■ Bouwen of uitbreiding productiefaciliteiten

Bijiage 1 beschrijving onderzochte maatregelen en bedri]fssectoren

door Trinomics

• Trinomics heeft de iasten en C02 effecten van de voigende maatregelen
in BP23 doorgerekend

1 Aanscherping reductiepad C02 heffing Industrie 4 Mton extra in

2030

2 Schuif in de I®
®

schijf van de energiebelasting verhoging op gas

van 5 23 cent per m^ en verlaging van het tarief op elektriciteit

van 5 23 cent per kWh

3 Tariefmaatregelen energiebelasting in de hogere

verbruiksschijven schijf gas en elektriciteit

4 Verhoging van de belastingvermindering ter compensatie voor de

bijmengverplichting van groen gas

5 Ontkoppeling ODE en SDE

• Niet meegenomen zijn de maatregelen die in 2025 worden doorgevoerd
zoais de afschaffing van het veriaagd tarief voor gas in de glastuinbouw
het afschaffen van de vrijsteiiing van gasverbruik voor metallurgische en

mineralogische precedes en de inperking van de vrijsteiiing voor

wfarmtekrachtkoppelingen Ook is geen rekening gehouden met de

levering van \«armtekrachtkoppelingen aan het net

• De onderstaande sectoren zijn onderzocht die samen 45 van de

uitstoot onder de C02 heffing vertegenwoordigen en respectieveiijk 50

en 52 van het gas en elektriciteitsverbruik van bedrijven
1 Voedings en genotmiddeienindustrie
2 Papier en grafische Industrie

3 Basischemie

4 Bouwfmaterialenindustrie

5 Metaalproducten machine industrie

6 Glastuinbouw

7 Gezondheids en welzijnszorg
8 Onderwijs
9 Horeca

10 Handel en autoreparatie
• Er zijn drie zichtjaren voor het onderzoek

o 2023 alleen lastenverschuivingen meegenomen

o 2025 lastenverschuiving en verminderd energieverbruik

meegenomen

o 2030 lastenverschuiving verminderd energieverbruik en

duurzame investeringen meegenomen
• Verder hebben ze voor de 4 ETS sectoren het handelingsperspectief en

weglekrisico kwalitatief onderzocht
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Bijiage 2 belangrijkste resultaten en tabellen onderzoek Trinomics

Tabel 1 Gebruikte energieprijzen excl belastingen en nettarieven in C MWh

2021 prijzen

Enei^edrager Basispad 2020 2021 I023 2024 2025 2026 028 [iwil

Gas KEV 2021 15 18 20 18 19 21 22 23 24 25 26

Basispad 15 34 109 129 103 77 69 61 53 45 37

Factor basispad t o v

KEV 2021
1 0 1 9 5 5 5 3 3 7 3 2 2 7 2 2 1 8 1 4

Elektriciteit KEV 2021 33 38 42 43 44 46 48 48 48 47 48

Basispad 33 97 196 286 211 136 122 109 96 83 70

4 7 4 8

Bronnen basispad o b v future prijzen 2023 Et 2025 gas TTF prip etektridteit EEX Dutch Power

beide 12 juti 2022 en fipge waarde uit KEV 2030

Factor basispad t o v

KEV 2021
1 0 2 6 2 9 2 6 2 3 2 0 1 8 1 4

Toelichtina

De tabel laait voor aardgas en elektriciteit twee verwachtingen voor de

prijsontwikkeling zien De KEV2021 verwachting is van vorig jaaren eigenlijk

achterhaald Het basispad is gebaseerd op de meest recente inzichten en een

expertise van Trinomics

■

Tabel 2 Percentage energiekosten inclusief lasten] in totale bedrijfskosten bij
energieprijzen uit de KEV 2021 en het basispad

Sector 202 2023 2025 2030

0

10 12 Voedings
genotmiddelenindustrie

n 1 3 1 2 1 2

2 2 b 3 b 2 4K17 18 Papier en grafische industrie

4S 6» 10 7 16S 10S 16201 Basischemie

2 2 7 2 5 3 423 Bouwmaterialenindustrie

25 28 Metaalproducten machine

industrie
0 35S 0 3 0 7 0 3 0 5 0 3 0 3

13 16K 42K 165S 31K 165S 19Glastuinbouw

Geen dataQ Gezondheids en v^elzijnszorg

P Onderwijs

2 2 4 2 3 2 2I Horeca

0 2 0 1 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1G Handel en autoreparatie

Toelichtina

De tabel laat voor de tien geselecteerde sectoren het aandeel van de energiekosten

in de totale bedrijfskosten zien Het aandeel is voor de meeste sectoren een paar

procent maar er zijn forse uitschieters op de korte termijn o a basischemie 20

en glastuinbouw 42 in 2023
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Tabel 3 Energiekosten inclusief lasten in 2021 prijzen en emissies in Mton

CO2 per sector bij energieprijzen uit de KEV 2021 en bij energieprijzen uit het

basispad en het procentuele verschil tussen de KEV 2021 en het basispad

Directe

emissies MtonSector Energiekosten min €

E SEE

729 2336 742 1528 806 1493 1 9 1 7
10 12 Voedings genotmiddelenindustrie

220 106S 85 6

211 710 290 636 195 450 0 4 0 3
17 18 Papier en grafische Industrie

236 119 130 13

2020 8177 2724 6845 4235 6804 9 8 9 5
201 Basischemie

305 151 61 3

144 517 156 358 221 318 1 8 1 7
23 Bouwmaterialerrindustrie

259 129 44 7

246 658 256 469 265 295 0 5 0 5
25 28 Metaalproducten machine Industrie

167 83 11 5

1022 3890 1 014 2366 928 1132 4 8 4 4
Glastuinbouw

281 133 22 8

486 1134 478 783 483 525 0 8 0 7
Q Gezondheids en welzijnszorg

133 64 ^9 4

217 486 213 339 214 231 0 3 0 3
P Onderwijs 124 59 8 3

485 1016 477 724 478 510 0 5 0 5
I Horeca

110 52 7 3

973 2020 965 1461 981 1040 0 8 0 8
G Handel en autoreparatie

108 51 6 3

6533 20945 7316 15510 8807 12799 21 4 20 4
Totaal

221 112 45 5

Meerkosten door investeringen zijn niet meegonomen in de tabel

De kosten mar 2023 2025 zijn enkelvoorgas elektricifeit Voor2030 worden 00k kosten van andere

energiedragers in MDDEN sectoren meegenomen Dit verklaart vooreen groot deel de stijging van

energiekosten voorhet KEV71 scenario in 2030 in bijv de basischemie De energiekosten tussen de

verschillende Jaren zijn daarom niet vergelijkbaar en dienen alleen het verschil tussen het KEV’21

scenario en basispad weer te geven

Toelichtina

De tabel laat voordetien geselecteerde sectoren de ontwikkeling van de

energiekosten en de directe C02 emissies zien De energiekosten zijn een

combinatie van de leveringstarieven de netwerktarieven en de

energiebelastingtarieven

In 2023 Is gemiddeld een verdubbeling van de energiekosten te zien De energie

Intensieve sectoren zoals basischemie en glastuinbouw kennen de grootste

stijging

Door de hogere energieprijzen verwachtTrlnomics in 2030 een emissiereductle van

1 Mton in de onderzochte bedrijfssectoren Deze reductie wordt met name in de

energie intensieve sectoren gerealiseerd

7
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Tabel 4 Lasten in 2021 prijzen en directe emissies Mton CO2 in het basispad
en na aanscherping van de C02 heffing per sector in 2030r met de absolute en Vo

veranderinq na aanscherping t o v het basispad
Directe emissies Mton

Sector Lasten min €

BIS

4 7 573S 1 0 1 0 OS10 12 Voedings genotmiddelenindustrie
0 04 0 07 92S 0 1 0 1 OS17 18 Papier en grafische Industrie

56 85 5IS 9 5 9 5 OS201 Basischemie

11 15 39S 1 2 1 2 OS23 Bouwmaterialerrindustrie

71 106 49 11 9 11 9 0Totaat

De emissies zijn oi een de directe emissies van installaties die onder de COz heffing vallen Getallen

tellen soms niet cp door afronding Emissies zijn voor de meeste sectoren lager dan in Tabel 3 omdat

deze tabel alleen directe emissies onder de C02 heffing bevat en Tabel 3 00k directe emissies die nief

onder de C02 he ing voiien

Toelichtina

• De tabel laat zien wat het effect van de aanscherping op de COz emissies en de

lasten is voor de vier geselecteerde bedrijfssectoren die onder de C02 heffing

vallen

• Zowel PBL als Trinomics verwachten dat de C02 heffing voldoende is om het oude

doel van 14 3 Mton te borgen Op macroniveau zijn er dus voldoende

dispensatierechten in het basispad en zijn de lasten nul Op individueel niveau zijn

er echter bedrijven die wel een tekort hebben en dus de heffing moeten betalen In

het basispad zijn de lasten in de onderzochte sectoren daarom niet nul Trinomics

heeft hierblj niet meegenomen dat bedrijven onderling kunnen handelen een

bedrijf met een tekort betaalt dan voor dispensatierechten van een bedrijf met een

overschot De berekende lastencljfens zijn dus een absolute bovengrens

• Trinomics verwacht in deze vier bedrijfssectoren geen extra COi reductie door de

verlaging van de vrijgestelde uitstoot van de heffing Dlt komt doordat de

additionele reductiekosten voor bedrijven naar verwachting hoger zijn dan het

tarief van de C02 heffing 129 euro ton C02 in 2030 dat gelijk blijft in het

voorstel

• Trinomics geeft aan dat een aantal reductiemaatregelen uit de MIDDEW database

niet rendabel worden Bij een hoger tarief zouden deze maatregelen rendabel

kunnen worden
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Tabel 5 Varianten van voorgestelde tariefmutatie energiebelasting in 2030

Mutatie t o v basispad 1n 2030

2021 Basispad 2030 Variant A Variant A Variants

Tarieven

Schijf 1 0 170 000 mAardgas 49 3 69 6 6 9 6 9 6 9

Schijf 2 170 000 1 min 10 1 12 9 36 1 32 7 21 1

Schijf 3 1 min 10 min 5 4 6 9 28 3 23 2 11 9

Schijf 4 » 10 min 4 1 5 3 0 0 1 3 4 5

Elektriciteit Schijf 1 0 10 000 kWh 124 28 136 15 60 34 60 34 60 34

Schijf 2 10 000 50 000 kWh 119 14 52 62 48 03 43 32

Schijf 3 50 000 10 min kWh 3 63 46 93 6 40 7 42 8 45

Schijf 4 10 min kWh 0 10 1 36 0 00 1 85 6 87

Atte tarieven zijn in € MWh en topende prijzen i t t andere prijzen in deze notitie Let op dot

breedte van de schijVen voor gas en e ef tricifeif verschillen zo eindigf de eersfe schijf voorgas
omgereftend naar kWh bij 1 5 mtn kWh ver in de3‘^ schijf voor eiektriciteit

Toelichtlna

• De tabel laat de voorgestelde tariefmutatie In de energiebelasting voor de drie

varianten zien In de drie varianten is zowel de tariefschulf in de I schijf als de

tariefschuif In de hogere verbruiksschijven meegenomen De tariefschulf in de

schijf is in aiie drie de varianten gelijk het verschil zit in hoe de tariefaanpassingen

in de hogere verbruiksschijven zijn ingevuld

o Voor de drie varianten geldt dat ze alien eiektriciteit lager belasten en gas

hoger Variant A legt daarbij de lasten volledig In schijven 2 en 3 en

variant B laat In plaats daarvan ook de tarieven in schijf 4 opiopen A h zit

tussen A en B in

• Let op om de tariefmutaties vergelljkbaar te maken met de prijsstijgingen zijn de

mutaties uitgedrukt in euro per MWh Normaal gesproken drukken we de

tariefmutaties uit in cent m3 gas en cent kWh eiektriciteit

Grafiek 1 impact mutatie tarieven energiebelasting op leveringsprijs in 2030

7m

58
60

53 5256

50

43

40
34K

cm

I
30

22

Var_A

■ Var^t

■ Var_B

20 15

r

1
8

I 10

b m—U

7

2

10

20

■19SS

23
30

Schijf 1 Schijf 2 Schijf 3 Schijf 4 Schijf 1 Schijf 2

Gas gLastuinbouw

Schijf 1 Schijf 2 Schijf 3 Schijf 4

EiektriciteitGas

9

1557269 00052



Toeljchtjna

• De grafiek laat de verandering van de leveringsprijs voor aardgas en elektriciteit In

2030 als gevolg van de tarlefmutaties in de energiebelasting zien

• De grootste impact is zichtbaarin schijf 2 en 3 aardgas met name voor variant A

en variant A en in schijf 1 en schijf 2 elektriciteit

TabeJ 6 Lasten in 2021 prijzen en emissies in Mton CO2] per energiedrager bij

energiebelastingvarianten voor het totaal van de tien sectoren en de procentuele

verandering t o v de waardes bij de huidige tarieven

Variant Energiedrager Lasten min € Emissies Mton CO2

a SIS

Huidige

tarieven

Gas 900 919 B34 Direct 20 4

indirect
926 1053 1024 5 1

Elektriciteit scope 2

Totaal 1826 1972 1857 Totaal 25 4

Variant A Gas 1075 19SS 1260 37S6 1090 315S Direct 20 1 1

Indirect
717 23 712 32 663 35 5 1 1

Elektriciteit scope 2

Totaal 1792 2 1972 0 1753 6 Totaal 25 2 1

Variant A Gas 1067 19 1234 34 1101 32 Direct 20 2 1

Indirect

scope 2
721 22 735 30 707 31 4 8 4

Elektriciteit

Totaal 1788 2 1 970 0 1808 8 Totaal 25 0 1

Variant B Gas 1027 14 1 165 27 1129 35 Direct 20 2 1

Indirect
745 20 798 24 823 20 4 7 8

Elektriciteit scope 2

Totaal 1772 3 1963 0 1951 5 Totaal 24 9 2

Toelichtina

• De tabel Isat per variant zien wat de mutaties in de macrolasten ontwikkeling en de

COj emissies zljn

• Zoals verwacht lelden alls varianten tot hogere lasten voor gas en tot lagere lasten

voor elektriciteit

• In de tabel worden zowel de schoonsteenemissles als de scope 2 emissies incl

extra uitstoot voor de extra geproduceerde elektriciteit In beleidsdoelen wordt

gestuurd op schoorsteenemissies De emissiereductie in de 10 onderzochte

bedrijfssectoren is voor de drie varianten vergelijkbaar met een hoogste

emissiereductie bij variant A van 0 3 Mton dlrecte emissies

• Het doel van de schuif in de EB is een reductie van 0 5 Mton NB de

gepresenteerde cijfers zeggen alleen lets over de effecten blnnen de 10

onderzochte bedrijfssectoren Op basis hiervan kunnen geen uitspraken over het

totale effect worden gedaan

• Onder directe emissies vallen gas en andere scope 1 emissies onder indirecte

emissies vallen alle elektriciteitsemissies
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• De totals emissiereductie indusief scope 2 emissies die gekoppeld wordt aan

varianten hangt af van de emissie intensfteit van efektricfteit Bij voortschrijdende

vergroening van elektridteitsproductie zal de emissiereductie per variant en de

verschillen daarin tussen varianten toenemen

Tabel 7 Lasten in 2021 prijzen en directe emissies in Mton CO2 per sector bij
verschillende varianten van de energiebelasting in 2030 en procentuele

verandering t o v de waardes bij huidige tarieven

Sector
Lasten fmln C] ies {Wtor COiQj

Huidige tarieven Huidige tarievenVar A Var A Var Var A Var A VarB

135 226 224 216 1 7 1 7 1 7 1 7

10 12 Voedings genotmidd l nindu5tri [^22 {H7 { 4 3 { 2 1 { 1 4

30 38 39 43 0 3 0 3 0 3 0 3

17 13 Papier en grafische Industrie { 28 { 31 { 43 { 1 7 { 1 5 { 1 0

215 242 303 469 9 5 9 4 9 5 9 5

201 Basischemie t 13 { 118 { 0 1{ 41 { 0 3

15 17 13 20 1 7 1 7 1 7 1 7

23 BouwmateriaLenindListrie {H7 {^22 {^37 i 0 2 i 0 2 { 0 1^

109 110 109 106 0 5 0 4 0 4 0 4

25 23 MetaaLproducten machine industrie { 1 { 0 { 2 { 3 4 { 3 0 { 2 1

142 163 158 143 4 4 4 4 4 4 4

GLastuinbouw t^15 {M { 0 5{^12 { 0 9 { 0 8

233 230 223 220 0 7 0 7 0 7 0 7

0 GezQndh ids en weiziinszorg { 3 { 4 { 8 { 4 3 { 3 9 { 2 6

119 110 110 110 0 3 0 3 0 3 0 3

P Onderwijs { 7 { 7 { 8 { 2 1 { 2 0 { 1 6

264 210 211 211 0 5 0 5 0 5 0 5

{ 21 { 1 7I Hor ca { 20 t 20 { 2 2 { 2 1

541 405 408 408 0 3 0 7 0 7 0 7

G Handel en autpreparatie { 25 { 25 { 24 { 1 9 { 1 8 1 5

1753 18D3

i 3 1

1951 2D 1 2D 2 20 2
1857 20 4

TgtaaL ilM M 4 1 f 0 8 1

Toelichtina

De tabel laat per variant zien wat de effecten van de EB varianten op de

lastenontwikkeling en C02 emissies zijn

Waar tabel 6 de macro ontwikkeling belicht laat deze tabel de mutaties per

bedrijfssector zien

Het effect van de tariefmaatregelen op de lasten in 2030 varieert sterk tussen

sectoren

In variant B is de relatieve lastenverzwaring het grootst voor de grootschalige

Hierbij merken we op dat de relatieve lastenverhoging weliswaar hoog is maar dat

het aandeel lasten in energiekosten relatief laag is Dit komt door het lage huidige

tarlef voor de energiebelasting

Voor sectoren met een lager energieverbruik per bedrijf dalen de lasten in alle

varianten waaronder alle geanalyseerde sectoren in de gebouwde omgeving

gezondheidszorg onderwijs horeca handel Dit komt doordat deze sectoren een

groter deel van het verbruik in een lage schijf belast zien waar de tariefstijging

daling relatief het laagst is
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Tabel 8 Lasten van EB en C02 heffing in 2021 prijzen] en directe emissies in

Mton CO2 per sector bij verschillende varianten van de energiebelasting na

aanscherping C02 heffing in 2030 en procentuele verandering t o v waardes bij
huidige tarieven zonder aanscherping C02 heffing]

Sector Lasten min C Directe emissies Mton COi

CO heffins

Variant
VarB1

energiebelasting
10 12 Voedings

genotmiddelen
industrie

189 192 229 231 222 1 7 1 7 1 6 1 7 1 7

^■ISS 215S 22 K 17^ 0 0 6 3 2 1 1 4

17 18 Papier en

grafische
industrie

30 30 35 37 41 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

0 18 23 39 0 0 18 8 18 6 18 1

201 Basischemie 271 299 324 383 542 9 5 9 5 9 4 9 5 9 5

10 20 100 0 0 0 8 0 0 0 1

23 25 30 32 33 35 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

Bouwmaterialen

industrie
16 26 29 38 0 0 0 2 0 2 0 1

25 28

Metaalproducten
machine industrie

109 109 110 109 106 0 5 0 5 0 4 0 4 0 4

0 1 0 2 0 0 3 4 3 0 2 1

Glastuinbouw 142 142 163 158 147 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

0 15 12 4 0 0 0 9 0 8 0 5

Q Gezondheids

en welzijnszorg

238 238 230 228 220 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7

0 3 4 8 0 0 4 3 3 9 2 6

P Onderwijs 119 119 110 110 110 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3

0 7 7 8 0 0 2 1 2 0 1 6

I Hareca 264 264 210 211 211 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5

0 21 20 20 0 0 2 2 2 1 1 7

G Handel en

autareparatie

541 541 405 408 408 0 8 0 8 0 7 0 7 0 7

0 25 25 24 0 0 1 9 1 8 1 5

Totaal 1929 1964 1849 1907 2044 20 4 20 4 20 0 20 1 20 2

Toelichtina

De tabel laat het gecombineerde effect van de CO^ heffing industrie en de

tariefaanpassingen in de energiebelasting zien

Van de tien onderzochte bedrijfssectoren vallen alleen de voedingsindustrie papier

en grafische industrie basischemie en bouwmaterialen onder de COj heffing

De COs reductie van het gecombineerde effect neemt iets toe met 0 1 Mton in

varianten A en A omdat het gecombineerde effect enkele reductiemaatregelen

net wel rendabel maakt die zonder de aangescherpte COj heffing niet rendabe

waren
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Handelingsperspectief Kostendoorberekening
• Kostendoorberekening Is beperkt mogelijkin de 4 ETS sectoren aangezien deze

sectoren opereren op een Internationale markt en doorgaans geen groot

nnarktaandeel hebben DIt blijkt uit de onderzoeken van belde Trinonnics en

Strategya

• Als andere landen vergelijkbare verduurzamingsmaatregelen nemen wordt de

mogelijkheid tot kostendoorberekening groter

• Er is echter niet een eenduidige conclusie te trekken over de mogelijkheid van

bedrijven om lastenverhoging door te berekenen wat sterk zal verschillen per

product

Weglekrisico s

Fjguur 2 Lastenverandering in de vier ETS industriesectoren t o v het basispad

g 5

I 4

I

t 3

s
S’
S 2S

I
o

E

^
1S

■
i

VarA VarA Var e VarA VarA Var B VarA VarA Var B VarA VarA Var B

Na aanscherpmg C02 heffirg Na aanscherping C02 heffing Na aanscherping C02 Keffitig Na aanscherpmg C02 heffirg

TO 12 Voedings genot
middelenindustrle

£
17 18 Papier en grafische

Industrie

201 Basischemie 23 Bojwmateriaien indjstrie

■ Lastenverandering EB t o v het basispad ■ Lastenverandering C02 heffing t o v

Toelichtina

• De tabel laat de lastenverandering ten opzichte van de bmto toegevoegde waarde

per sector per variant zien De EC werkte met een grenswaarde van 5

kostenintensiteit voor een hoog weglekrisico Daamaast wordt gekeken naar de

handelsintensitelt binnen een sector Een combinatie van een kostenintensiteit van

meer dan 5 en een handelsintensitelt van meer dan 10 Indiceert een significant

hoog weglekrisico

• Vooral bij de basischemie verhoogt het pakket van fiscale klimaatregelen risico op

weglek

DIt rIsIco Is het grootst In variant B

Van de basischemie zijn alle sub sectoren al door de EC opgenomen in de

Europese lijst van sectoren met hoog koolstoflekkagerisico

In de andere ETS sectoren is de lastenverandering ten opzichte van de

bruto toegevoegde waarde waarschijnlijk te laag om voor weglek te

zorgen

o

o

o
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• Weglekrisico s voor individuele bedrljven zijn op basis van het Trinomics onderzoek

moeilijkte voorspellen Binnen een sector kan er een sterke spreiding zijn in het

weglekrisico dat bedrljven a I onder het huidig beleid lopen en de impact van het

pakket van fiscale klimaatmaatregelen daarop

• In de speelveldtoets komen weglekrisico s voor een metallurgie bedrljf een

papierproducent en een voedingsproducent naar voren
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Bijiage 4 Doorrekening microprofielen door het ministerie van Financien

Het ministerie van Financien heeft voor 21 bedrijfsprofieien de iasteneffecten van de

maatregeien in het BP23 doorgerekend

NB In deze paragraaf wordt het statische iasteneffect van beiastingwijzigingen
doorgerekend voor het constant gehouden huldige energleverbrulk Een belangrijke
kanttekening bij de resuitaten is daarmee dat de hier gepresenteerde toekomstige iasten

lager uit zuilen vaiien Indien bedrijven hun energieverbruik in de tussentijd weten te

veriagen ten opzichte van de recente verbruikscijfers die de basis van deze doorrekening
vormen

Tabel 9 Overzicht van de bedrijfsprofieien

Belast energieverbruik per

vestiging
gas in elektriciteit in kWh

KEV 2023 2030

Bedrijfsprofiel Energiedrager

Industrie

Voedings en genotsmiddelen
industrie

1 Gas 287 577

Elek 1 274 000

2 Papier en grafische industrie Gas 134 392

Elek 861 000

3 Basischemie Gas 12 222 976

Elek 47 541 702

4 Bouwmaterialen industrie Gas 89 543

Elek 1 196 000

Overige metaal en metaalproducten
industrie

5 Gas 22 346

Elek 221 114

Glastuinbouw

6 Perkplanten teelt Gas 225 000

Elek 120 000

7 Chrysanten teelt Gas 320 000

Elek 3 000 000

8 Paprika teelt Gas 240 000

Elek 300 000

9 Potplanten teelt Gas 120 000

Elek 300 000

10 Tomaten teelt Gas 320 000

Elek 400 000

Maatschappelijk vastgoed

11 Verpleeg of verzorgingstehuis Gas 73 986

Elek 294 262

12 Sportvelden met veldsport Gas 5 165

Elek 21 671

Sporthal en of sportvelden met
zwembad

13 Gas 90 781

Elek 284 528

14 Ziekenhuis Gas 163 570
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Elek 679 218

15 Spedaal basisonderwijs Gas 13 596

Elek 29 010

16 Voortgezet spedaal onderwijs Gas 43 007

Elek 178 725

Overig bedrijfsleven

17 Cafetaria warm restaurant Gas 5 715

Elek 34 816

18 Bakker Gas 4 738

Elek 43 669

19 Hotel Gas 18 017

Elek 72 567

20 Detailhandel non food Gas 2 384

Elek 12 749

21 Grootschalige logistiek met koeling Gas 36 641

Elek 1 690 784

• Wsnneer je alleen het ststlsche lasteneffect van tariefwijzlgingen doorrekent dalen de

totale lasten in het merendeel van de bedrljfsprofielen ten opzichte van het basispad
• In de voedings en genotsmiddelen Industrie [profielen 1 Basischemie profiel 3

iperkplanten profiel 6 paprika profiel 8} en tomateelt profiel 10 stijgen de lasten

bij een gelljkblijvend energieverbruik De lastenstijging in het bedrijfsprofiel van de

basischemie Is het grootst met afhankelijk van het jaar en de beleldsvarlant een

relatieve lastenstijging van 44 178 Dit is het gevolg van het grote gasverbruik in

dit bedrijfsprofiel en de lage belasting per m3 In het basispad
• De verschlllen tussen de gekozen glastulnbouwprofielen zijn verder opvallend In

de analyse dalen de lasten in de chrysanten en in de potplanten teelt profielen 7

en 9 en stijgen ze licht In de overige glastulnbouwprofielen Hler geldt dat de

lasten het hoogst uitvallen in beleidsvariant A en het laagst in variant B
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Tabel 10 versdiil in lasten t o v het basispad per variant

Verschil ^^ in totale lasten per variant t o v basispad
Variant A

2023 2025 2030 2023 2025 2030 2023 2025 2030

Bedrijfsprofiel Basispad
2025

Variant A Variant B

2023 2030

Voedings en genotsmiddelen Industrie1 147 600 154 900 153 700 6 14 21 6 12 13 2 6 11

Papier en grafische Industrie2 102 600 107 900 107 300 3 3 0 3 3 0 3 4 1

3 Basischemie 1 149 900 1 198 700 1 168 600 70 139 178 61 122 154 44 84 99

Bouwmaterialen Industrie4 93 800 98 500 97 300 6 6 4 6 8 5 6 8 6

Overige metaal en metaalproducten Industrie5 22 500 23 500 23 300 7 11 9 7 11 9 7 11 9

Perkplanten teelt6 22 900 24 000 23 900 6 11 18 6 10 16 2 4 9

7 Chrysanten teelt 139 900 146 500 142 500 7 5 1 7 7 4 9 11 9

Paprika teelt8 30 600 31 900 31 600 3 9 16 3 7 13 1 1 6

Potplanten teelt9 24 100 25 200 24 900 9 13 11 9 13 11 9 13 12

10 Tomaten teelt 37 400 39 000 38 500 10 23 32 10 20 28 3 9 15

Verpleeg of verzorgingstehuis11 50 700 53 200 53 100 2 3 0 2 3 0 2 3 0

Sportvelden metveldsport12 4 500 4 600 4 600 9 15 17 9 15 15 9 13 15

Sporthal en of sportvelden met zwembad13 58 500 61 500 61 500 1 1 2 1 2 2 1 2 2

Ziekenhuis14 109 700 115 400 115 200 1 1 2 1 1 2 1 2 2

Speciaal basisonderwijs15 9 400 9 800 9 800 4 9 7 4 8 6 4 7 6

Voortgezet speciaal onderwijs16 31 000 32 500 32 400 3 6 2 3 6 2 3 5 2

17 Cafetaria warm restaurant 6 100 6 300 6 300 11 22 22 11 21 21 11 19 19

Bakker18 6 500 6 700 6 600 14 27 27 14 25 24 14 24 23

19 Hotel 14 500 15 200 15 100 6 13 10 6 12 9 6 11 8

Detailhandel non food20 2 200 2 300 2 300 9 17 26 9 17 2 2 9 17 22

Grootschalige logistiek met koeling21 87 400 91 600 89 500 10 12 11 10 14 12 10 15 13

Tabel 11 Totale lasten per variant fin EUR

3
Totale bsten € per variant

■kdrijfsprofiel Basispad VariantA Variant Af Variants

2021 2025 20B0 2025 2030 2023 2025 2030 2023
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Voedings en genotsmiddelen
industrie

1 147 600 154 900 153 700 156 700 176 600 185 300 156 700 173 200 181 400 151 100 164 100 170 200

Papier en grafische Industrie2 102 600 107 900 107 300 100 000 104 800 107 400 100 000 104200 106 900 100 000 103 700 106 300

3 Basischemie 1 149 900 1 198 700 1 168 600 1 949 700 2 867 800 3 253 000 1 845 800 2 659 100 2 962 700 1 651 900 2 209 900 2 330 800

Bouwmaterialen Industrie4 93 800 98 500 97 300 88 500 92 100 93 300 88 500 91 100 92 500 88 500 90 400 91 700

Overigemetaal en

metaalproducten Industrie
5 22 500 23 500 23 300 20 900 20 900 21 200 20 900 20 900 21 200 20 900 20 900 21 200

Perkplanten teelt6 22 900 24 000 23 900 24 300 26 700 28 200 24300 26 400 27 700 23 400 25 000 26 000

Chrysanten teelt7 139 900 146 500 142 500 129 800 139 800 140 800 129 800 135 900 136 900 127 100 129 700 129 600

Paprika teelt8 30 600 31 900 31 600 31 600 34 900 36 500 31 600 34200 35 700 30 400 32 300 33 400

Potplanten teelt9 24 100 25 200 24 900 22 000 22 000 22 200 22 000 21 900 22 100 22 000 21 900 22 000

10 Tomaten teelt 37 400 39 000 38 500 41 300 48 100 51 000 41 300 46 700 49 400 38 700 42 600 44 300

Verpleeg of verzorglngstehu is11 50 700 53 200 53 100 49 800 51 700 53 300 49 800 51 700 53 200 49 800 51 600 53 200

Sportvelden metveldsport12 4 500 4 600 4 600 4 100 3 900 3 800 4100 3 900 3 900 4 100 4 000 3 900

Sporthal en of sportvelden met

zwembad
13 58 500 61 500 61 500 58 100 60 600 62 600 58 100 60 500 62 500 58 100 60 500 62 500

Ziekenhuis14 109 700 115 400 115 200 108 700 114 400 117 900 108700 114000 117 500 108 700 113 600 117 100

Speciaal basisonderwijs15 9 400 9 800 9 800 9 000 8 900 9 100 9 000 9 000 9 200 9 000 9 100 9 200

Voortgezet spedaal onderwijs16 31 000 32 500 32 400 30 000 30 700 31 600 30 000 30 700 31 600 30 000 30 800 31 600

Cafetaria warm Si restaurant17 6 100 6 300 6 300 5 400 4 900 4900 5 400 5 000 5 000 5 400 5 100 5 100

Bakker18 6 500 6 700 6 600 5 600 4 900 4800 5 600 5 000 5 000 5 600 5 100 5 100

Hotel19 14 500 15 200 15 100 13 700 13 300 13 600 13 700 13 400 13 700 13 700 13 500 13 900

Detailhandel non food20 2 200 2 300 2 300 2 000 1 900 1 700 2 000 1 900 1 800 2 000 1 900 1 800

Grootschalige loglstiek met

keeling
21 87 400 91 600 89 500 78 300 80 600 80 100 78300 79 100 78900 78 300 78 000 77 600
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Memo appreciatie scenario s herstel niet bezwaarmakers tbv poMtieke vierhoek 24 08

Besluit Welk scenario voor het mogelijk herstel van niet bezwaarmakers heeft uw voorkeur

Aanleiding

Dit memo bevat een appreciatie van de verschillende scenario s voor herstel aan

belastingplichtigen waarvan de definitieve aanslag over de jaren 2017 2020 al onherroepelijk
vaststond op het moment van het Kerstarrest de niet bezwaarmakers

De drie hoofdscenario s zijn

1 Geen herstel voor niet bezwaarmakers

2 Herstel voor niet bezwaarmakers conform bezwaarmakers £ 4 1 mid incidenteel of

3 Herstel gericht op kleinere vermogen door middel van een gemaximeerd herstelbedrag
of beperkt tot een bepaald vermogen € 1 1 2 3 mid incidenteel afhankelijk van

vormgeving

De scenario s zijn beoordeeld op basis van de criteria juridische houdbaarheid uitvoerbaarheid en

budgettaire gevolgen en rechtvaardigheid

Een aantal algemene opmerkingen bij de onderstaande scenario s

• Bij scenario 2 en scenario 3a 3b zal dekking gevonden moeten worden voor de derving
• Voor de scenario s 2 en 3a 3b geldt dat naast de gevolgen voor de inkomstenkant er ook

significante gevolgen zijn voor de uitgavenkant doorwerking op andere regelingen en

uitvoeringskosten voor de Belastingdienst Deze kosten zouden specifiek gedekt moeten

worden op de begrotingen van de desbetreffende departementen tosten voor andere

departementen lopen op tot circa 200 min euro deze ramingen zijn nog niet afgestemd met

de desbetreffende departementen en dus ook met deze departementen worden afgestemd
Er zijn hiervoor geen middelen gereserveerd Een mogelijke dekkingsgrond voor de kosten aan

de uitgavenkant is de gasbaten Dit gaat dan ten koste van een deel van de koopkracht

maatregelen
• Voor de scenario s 2 en 3a 3b is een wettelijke basis nodig voor de gevolgen aan de

uitgavenkant is budgettaire autorisatie nodig Dit betekent dat deze scenario s waarschijnlijk

op z n vroegst vanaf 2023 uitgevoerd kunnen worden onder voorwaarde dat er een

herprioritering van de capaciteit plaatsvindt bij de Belastingdienst
• Bij deze scenario s wordt een beslag gelegd op de ICT en personele capaciteit van de

Belastingdienst Als wordt besloten tot een scenario om herstel te bieden aan niet

bezwaarmakers zullen deze werkzaamheden concurreren met andere werkzaamheden en

ambities watzal leiden tot herprioritering
• De uitvoeringsgevolgen voor ieder scenario zullen voor een groot deel afhankelijk van de

reaches van belastingplichtigen en de precieze vormgeving van het herstel Hoeveel reaches

zullen binnenkomen na toepassing van het herstel is moeilijkte voorspellen De precieze

uiteindelijke kosten aan de uitgavenkant en uitvoerbaarheid zullen nadat een keuze is gemaakt
voor een scenario in kaart worden gebracht in een Uitvoeringstoets

• Ieder scenario op een bepaalde manier als onrechtvaardig worden beschouwd en leiden tot

verminderd vertrouwen in de overheid Dit kan ieiden tot een toename van bezwaar en

beroepsprocedures in de toekomst door belastingplichtigen die hun rechten willen veiligstellen
• Vanaf 2023 kan de doorwerking naar andere inkomensafhankelijke regelingen en processen

voor het belastingjaar 2017 lastiger worden omdat deze doorgaans niet langer dan 5 jaar in

het verleden aangepast kunnen worden
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Overwegingen per scenario

Scenario 2 Herstel volgens forfaitaire spaarvariantCriterium Scenario 1 Geen herstel voor niet bezwaarmakers

Nadeel Net zoals bij het herstel voor bezwaarmakers kan de

forfaitaire spaarvariant ieiden tot juridische discussies Doordat de

doelgroep van het herstel groter wordt zal het aantal procedures

mogelijk ook toenemen hetgeen ook invioed heeft op de

uitvoerbaarheid De juridische risico s voor dit scenario kunnen

worden beperkt door het herstel in wetgeving op te nemen maar

zijn niet gehee uit te sluiten

Juridische

houdbaarheid

Voordeel De HR heeft in de uitspraak van 20 mei

geoordeeld dat geen juridische verplichting bestaat om

herstei te bieden aan niet bezwaarmakers

Nadeel Mogelijke precedentwerking zowei binnen als buiten de

fiscaliteit Geeft signaal af dat bezwaar maken niet nodig is om in

aanmerking te komen voor herstel Doet af aan de rechtszekerheid

van definitieve aanslagen en doorkruist de regel dat geen

ambtshalve vermindering naar aanleiding van nieuwe jurisprudence
verieend wordt

Voordeel Kan in eerste instantie grotendeeis geautomatiseerd

worden uitgevoerd

Uitvoerbaarheid Voordeel Er zijn in beginsel geen aanvuilende

herstelwerkzaamheden nodig tenzij besloten wordt dat ook

brieven gestuurd worden aan de belastingplichtigen dat zij

geen recht hebben op herstei De uitvoering wordt bij dit

scenario het minst belast

Nadeel De uitvoeringsgevoigen zijn voor een groot deel afhankeiijk

van de reacties van belastingpiichtigen Mogelijk siuit het herstei

conform de spaarvariant niet aan bij wat de belastingplichtige had

verwacht wat tot vragen en procedures kan Ieiden Bij

complexere individueie situaties zullen op onderdelen nog

handmatige aanpassingen benodigd zijn

Leidt tot aanvullend herstei van circa 6 9 miljoen aansiagen De

eventuele reacties hierop moeten inhoudelijk worden beoordeeid

Dit vraagt capaciteit van de Beiastingdienst en gaat ten koste van

andere werkzaamheden zoals toezicht en andere reguliere

processen vooroverleg verzoeken en bezwaren

Nadeel Een uitbreiding van de doelgroep voor herstel met de

groep niet bezwaarmakers leidt tot een budgettaire derving van €

4 1 mid In dit scenario zal meer dan de helft van de budgettaire

derving van het herstel terecht komen bij belastingplichtigen met

box 3 vermogens boven de twee ton

Voordeel Er treedt geen budgettaire derving op aan de

inkomstenkant

Budgettaire

gevoigen

De uitvoeringskosten betreffen in dit geval mogelijk

informatiebrieven ep reacties in de vorm van telefoontjes
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en verzoeken Omdat er een juridische grondslag aanwezig

Is om geen herstel te bieden zullen deze eenvoudiger

automatisch te behandelen zijn dan in andere scenario s

Naar verwachting zullen de kosten en capaciteltsbeslag

lager liggen dan In scenario 2 of scenario s onder 3

Voor de uitgavenkant zijn eerste ramingen gemaakt De

doorwerking naar andere inkomensafhankelijke regelingen wordt

geraamd op 195 min euro Gerekend met dezelfde aannames als

bij de eerste Uitvoeringstoets voor herste zijn de kosten in de

uitvoering circa 74 min euro

Rechtvaardigheid Nadeel Kan als onrechtvaardig worden ervaren door de

niet bezwaarmakers Dit kan leiden tot een verminderd

vertrouwen in de overheid hetgeen kan leiden tot meer

bezwaren in de toekomst om rechten veilig te stellen

Voordeel Voor de niet bezwaarmakers zal deze variant als het

rechtvaardigst worden ervaren gelijke behandeling met

bezwaarmakers Daarbij dient wel goed gemotiveerd te worden

waarom in dit geval herstel op zijn plaats is ondanks dat daartoe

geen juridische verplichting bestaat

Voordeel belastingbetalers betalen niet mee aan een

onverplichte tegemoetkoming van de niet bezwaarmakers Nadeel Kan als onrechtvaardig worden ervaren dat onverplicht
herstel wordt geboden aan een groep relatief vermogende burgers
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Scenario 3B Herstel votgens de forfaitafre spaarvariant
tot maximaal vermogen

Scenario 3A Herstel votgens de forfaitaire spaarvariant

met maximering herstelbedrag

Criterium

Nadeel De Landsadvocaat kan de motivering van deze optie

niet gemakkelijk volgen Het onderscheid waarbij een deel van

de niet bezwaarmakers in het geheel geen herstel ontvangt is

volgens de LA juridisch kwetsbaaren vergt een toereikende

onderbouwing Zonder die onderbouwing moet er rekening mee

worden gehouden dat scenario 3B in strijd komt met het EVRM

Voordeel De Landsadvocaat acht deze optie houdbaar m h o o

het EVRM Wei wijst de LA op een kwetsbaarheid aan een

belastingplichtige met veel vermogen en uitsluitend spaargeld

wordt procentueel gezien een kleiner deel van het nadeel vergoed

dan aan een belastingplichtige met hetzelfde vermogen maar een

kleiner aandeel spaargeld Dit vereist volgens de LA een aparte

rechtvaardiging

Juridische

houdbaarheid

Uitvoerbaarheid
’

Nadeel Net als in scenario 2 worden aanvullend circa 6 9 miljoen

aanslagen hersteld Ook bij dit scenario zijn de

uitvoeringsgevolgen voor een groot deel afhankelijk van de

reacties van belastingplichtlgen Bovendien kan ten opzichte van

scenario 2 in dit scenario ook discussie en vragen ontstaan over

de maximering van het bedrag Hierdoor zullen naar verwachting
de uitvoeringskosten en capaciteitsbeslag hoger liggen dan in

scenario 2

Nadeel In dit scenario worden aanvullend circa 5 9 miljoen

aanslagen hersteld Ook bij dit scenario zijn de

uitvoeringsgevolgen voor een groot deel afhankelijk van de

reacties van belastingplichtigen Bovendien kan ten opzichte van

scenario 2 in dit scenario ook discussie en vragen ontstaan over
■

de maximering van het vermogen Hierdoor zullen naar

verwachting de uitvoeringskosten en capaciteitsbeslag hoger

liggen dan in scenario 2

De budgettaire derving aan de inkomstenkant bedraagt € 1 5

mid

Budgettaire

gevolgen

Dit scenario kost aan de inkomstenkant € 1 7 mid bij een

maximering van het te ontvangen herstelbedrag op € 500 en

€ 2 3 mid bij een maximering van het bedrag op € 1 000

De kosten aan de uitgavenkant betreffen de uitvoeringskosten

en de doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen

Naar verwachting zullen deze kosten en capaciteitsbeslag hoger

liggen dan in scenario 2 vanwege de verhoogde complexiteit

De kosten aan de uitgavenkant betreffen de uitvoeringskosten en

de doorwerking naar inkomensafhankelijke regelingen

Naar verwachting zullen deze kosten en capaciteitsbeslag hoger

liggen dan in scenario 2 vanwege de verhoogde complexiteit

Voordeel Ligt in lijn met dictum motie Eppink Voordeel Ligt in lijn met dictum motie EppinkRechtvaardigheid

Nadeel In dit scenario wijkt het herstel voor de niet

bezwaarmakers af van het herstel voor de bezwaarmakers

Hierdoor kan bij ieder van de vier scenario s een groep

belastingplichtigen het geboden herstel onvoldoende vinden

Nadeel Een harde grens kan als onrechtvaardig worden

ervaren 2o krijgt een belastingplichtige met € 200 001

spaargeld geen herstel terwiji iemand met € 99 000 spaargeld
en € 100 000 aan aandelen wel herstel krijgt

Nadeel Aangezien de herstelbedragen of grenzen arbitrair zijn

gekozen kan dit leiden tot politieke discussie bij de behandeling
van de wet waardoor de uitvoering pas later definitief ingericht

Nadeel Aangezien de herstelbedragen of grenzen arbitrair zijn

gekozen kan dit leiden tot politieke discussie bij de behandeling
van de wet waardoor de uitvoering pas later definitief ingericht
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kan worden en tot bezwaren en rechtszaken met gevolgen
voor de uitvoering

kan worden en tot bezwaren en rechtszaken met gevolgen voor

de uitvoering
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Van

Aan
Persoonsgegevens

Cc

Onderwerp

Datum

Bijiagen

FW Stjkken politieke viertioek 24 augjstjs

zondag 21 augustus 2022 20 29 19

Memo inkomstenkader tbv poiitieke vigrhoQk 24 aiiQ docx

Memo scenarios niet bezwaarrnakers poiitieke vieriioek 24 auq docx

Beslisnotitie Vierhoek 24 08 fiscale klimaafcmaatreaelen docx

Biliaae 1 slide deck tarieven eneraiebelastina en ODE pptx

Bhlaoe 2 memo coriceptrfisuitaten iinpgctanaivsfi en spfielveidtoets docx

Adviesnotitie sonderinQ born besteiauto biifracties docx

Buiten reikwijdte

Van

Verzonden zondag 21 augustus 2022 20 25

Aan

Persoonsgegevens

CC

Persoonsgegevens

Onderwerp Stukken politieke vierhoek 24 augustus

Hoi Sigrid en Marnix

Bijgevoegd vinden jullie de volgende stukken tbv de politieke vierhoek van aanstaande

woensdag
1 Memo inkomstenkader

2 Memo box 3 niet bezwaarmakers

3 Memo fiscale klimaatmaatregelen met daarbij een bijiage 1 en een bijiage 2 als

achtergrondinformatie

7ijn iiillie akkoord met agendering van deze stukken A7 heeft ons gevraagd om morgen de

stukken aan te ieveren dus zou fijn zijn als Jullie morgen in de loop van de dag kunnen

reageren
Marnix tbv de sondering van de bpm bestelauto s is voor jou tevens een notitie bijgevoegd met

daarin een advies en spreeklijn
We zorgen ervoor dat morgenochtend ook een geprinte versie van de stukken op jullie bureau

ligt
Groet ook namens alle andere collega’s die aan de stukken hebben meegewerkt Persoonsgegeven5
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VERTROUWELIJK

Niet verspreiden
Secretariaat Ministerraad

Mmisterie van Algemene Zaken

VIERHOEK
Kenmerk 3772177

AGENDA

Vergadering te houden op donderdag 25 augustus 2022

in de Treveszaal van het ministerie van Algemene Zaken

aan te vangen s morgens om 10 15 uur

1 Mogelijkheden koopkrachtmaatregelen via de ehergierekening

donderdag 25 augustus 2022

^ersoonsgegevens
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Ministerie van Financien

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

TERADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Politieke vierhoek 25 augustus

Datum

24 augustus 2022

Notanummer

2022 0C00212431

Aanleiding

Morgen iserom 10 15 11 15 een politieke vierhoek over mogelijke opties voor de

energierekening De beleidsoptie compensatie via energierekening door een

tariefplafond voor een afgebakende groep wordt besproken

Bijlagcn
1 Beleidsoptie tariefplafond

Adviezen

• Wii adviseren u in te stemmen met het verder uitwerken van de beleidsoptie

van een plafond op het energietarief voor een afgebakende groep gezinnen
Het is noodzakelijk dit uit te werken omdat het in potentie als uitvoerbaar

een doelmatige en gerichte beleidsoptie is voor mensen met problemen met

hun energierekening
• Indien u instemt met verdere uitwerking kan binnen de besluitvorming een

reservering gedaan voor middelen hiervoor Deze reservering kan vrijvallen
binnen het domein van de energiebelasting wanneer de variant na nadere

uitwerking politiek als onwenselijk wordt beoordeeld Deze reservering zou

onderdeel zijn van een totaal gedekt koopkrachtpakket
• De budgettaire naming en de vormgeving van de budgettaire beheersing zijn

eveneens onderdeel van de nadere uitwerking

Kernpunten
• De voortdurende stijgingen van de energieprijzen betekent dat de problemen

toenemen en de noodzaak om buiten het reguliere koopkracht
instrumentarium naar alternatieven te zoeken om gezinnen te helpen 66k

toeneemt Door de continue stijging van de energieprijzen zijn we met de

huidige koopkrachtinstrumenten op een bewegend doel aan het schieten

• Na inzet van het requiier instrumentarium bliift er nog steeds een groep over

met bovenoemiddeld eneroieverbruik die niet voldoende bereikt wordt Het

gaat om de groep met een energieverslindende woning in de lage
middenklasse

• Ook energieleveranciers hebben er via de krant op gewezen dat bovenop

generieke maatregelen een inkomensafhankeliike compensatie binnen de

energierekening zeer wenselijk is

• Sinds het vootjaar is in debatten vaak gesuggereerd dat sprake zou zijn van

onwii van het kabinet bij maatregelen die afvielen vanwege uitvoerbaarheid

Alleen al om die reden moet deze ogenschijnlijke sympathieke optie in

onze ogen serieus worden verkend
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• De variant die na een verkenning van gerichte beleidsopties als meest

kansrijk uitkomt is een tariefpiafond voor gas vooreen afgebakende groep

Deze regeling regelt dat elke schommeiing in de energieprijs geen

onzekerheid voor deze groep met zich meebrengt Het Rijk compenseert

hierbij het verschil tussen dit maximumtarief en de contractprijs aan

ieveranciers

• Aangezien inkomensgegevens niet beschikbaar zijn wfordt de doeigroep

afgebakend naar WOZ waarde als proxy voor draagkracht Voor

verbruiksgegevens worden energielabels benut voor de afbakening van

energie onzuinige wfoningen
• Een variant waarbij de Belastingdienst inkomensgegevens of een afbakening

op basis van deze inkomensgegevens beschikbaar maakt aan

energiebedrijven is niet uitvoerbaar De gegevens van de Belastingdienst
siuiten niet aan op klantgegevens van energieieveranciers Hierdoor vailen

veie andere beleidsopties af

• Het ministerie van EZK staat vooralsnog afwijzend tegenover een

tariefpiafond vooreen afgebakende groep omdat dit uitvoeringsvragen

opwerpt en omdat het in de marktwerking treedt De afweging om in deze

markt te treden is in onze ogen significant verschoven ten opzichte van

eerder gegeven de huidige penibeie situaties van een toenemend aantal

huishoudens

• U kunt daarom aangeven dat de zoektocht naar doelmatige beieidsopties
rondom de energierekening weiiswaar een moeiiijke is maar dat perfecte

beieidsopties niet bestaan En dat u daarom araag een beroep doet om deze

optie uit te werken met de mindset hoe zou het kunnen i p v waarom kan

het niet Aan het eind van het traject zal dan politiek de balans op gemaakt
moeten worden maar niet vooraf al

• Indien u instemt met verdere uitwerking kan binnen de besiuitvorming een

reservering gedaan voor middelen hiervoor Deze reservering kan vrijvalien
binnen het domein van de energiebeiasting wanneer de variant na nadere

uitwerking poiitiek als onwenselijk wordt beoordeeld Deze reservering zou

onderdeei zijn van een totaal gedekt koopkrachtpakket Hierbij moet nog

uitgewerkt worden hoe deze maatregei doorwerkt omdat een open

einderegeiing niet bestaat aan de uitgavenkant
• Er staan nog aantal uitvoerings en vormgevingsvragen open die beantwoord

dienen te worden Bijvoorbeeid welke uitvoeringsorganisatie onderhoudt de

klantreiatie met de energieieveranciers en keert de voorschotten uit zoals bij
de coronasteunmaatregelen Het voorstel is om eerste inzichten voor de APB

op te leveren

Toelichting
• Een tariefpiafond is een voor eiektriciteit en of aardgas verminderd tarief voor

bepaalde categorieen huishoudens veeial gecorreleerd aan de

inkomenssituatie zoais in Beigie Dit plafond is bij alie energieieveranciers
hetzelfde bijvoorbeeid 1 5 euro m3 waarbij het Rijk het verschii tussen dit

tarief en de contractprijs voor de doeigroep compenseert
• Het grote voordeei van een tariefpiafond is dat het de schommeiingen in de

energieprijs geheel dempt voor de doeigroep De maatregei is gerichterdan
andere maatregelen in de energiesfeer doordat het verbruik wordt gekoppeid
aan de draagkracht bij proxy van de WOZ waarde en energieverbruik bij

proxy van de energielabels weinig isolatie en hoog verbruik betekent siecht

energielabel ergeen nieuwe compensatiepakketten hoeven te worden

ingericht indien de gasprijs biijft stijgen zoais afgeiopen maanden

Pagina 2 van 1
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Op dit moment is er in Nederiand nog geen afbakening van kwetsbare

huishoudens betreft energieprijzen Maareen benadering is mogelijk door te

kijken naarde 1 WOZ waarde van de woning van het huishouden in

combinatie met 2 de energielabels Data hierover is publiekelijk bekend bij

overheidsorganisaties WOZ waardeioket en RVO

De uitvoering zou er dan als voIgt uit kunnen zien

o De 55 energieleveranciers krijgen een database lijst van het Rijk

aangeleverd met adressen van de doelgroep gebaseerd op een

maximum WOZ waarde bijv 300 duizend euro en de aanwezigheid
van een slecht energielabel bijv D E F en G

o Energieleverancier geeft van tevoren het verwachte verschii aan

tussen de maximumprijs en de contractprijs van de klant Een

uitvoeringsorganisatie keert op basis daarvan voorschotten uit per

kwartaal net zoals de bij de coronasteunmaatregelen Indien het

energieverbruik door klanten daadwerkeiijk hoger is dan voorschot

bijv vanwege kouderweer voigt extra uitbetaling
o RVO en UWV hebben klantenrelaties met leveranciers Die zouden

eventueel voorschotten van subsidies kunnen uitkeren de nacontrole

en bezwaarmakingen kunnen doen

o Uitvoering via de Belastingdienst zou leiden tot een zeer

onnauwkeurige afbakening die de Belastingdienst en

energieleveranciers niet kunnen verhelpen Ook daaruit

voortvioeiende bezwaren kunnen geen van beide partijen verwerken

Tenslotte moetgekeken worden hoe het delen van deze data doorde

Belastingdienst AVG technisch mogelijk gemaakt kan worden

Pagina 3 van 1

1557352 00056



Compensatie via energierekening door een tariefplafond voor een afgebakende groep

Discussievraag
• Bent u akkoord met het vender uitwerken van de beleidsoptie van een plafond op het

energietarief voor een afgebakende groep kwetsbare gezinnen
• Indien akkoord met bovenstaande vraag stemt u in met het voorstel om in de besiuitvorming

een reservering te doen voor middelen binnen de budgettaire kaders van het energiepakket en

vrij te laten vaiien binnen het domein van de energiebeiasting w^anneerde variant na nadere

uit\Aferking ais onuitvoerbaar wordt beoordeeid

Aanleiding
• Het CPB steide in juni dat 1 2 miijoen huishoudens in 2023 hun maandelijkse lasten mogeiijk

niet meer kunnen betalen vanwege de stijgende energieprijzen Dit aantal is \waarschijnlijk
toegenomen als gevolg van de zeer volatieie energieprijzen

• Na inzet van het reguiiere koopkracht instrumentarium biijft ereen kvwetsbare groep met

bovengemiddeid energieverbruik waarbij het niet goed lukt om deze groep via generiek
instrumentarium voidoende te ondersteunen Het gaat om de groep met een

energieverslindende woning in de lagere middenklasse Ook energiebedrijven hebben er op

gewfezen dat een inkomensafhankeiijke compensatie binnen de energierekening zeer wenselijk
zou zijn

• Om gericht huishoudens te ondersteunen die niet meer kunnen besparen op energieverbruik
en in de betalingsproblemen dreigen te komen zou ideaiiter maatregelen ingezet worden die

aangrijpen bij het inkomensniveau en bij energieverbruik
• De voigende mogelijkheden zijn verkend ais aanvuiling op reguiier koopkracht

instrumentarium

o Een variant waarbij de Beiastingdienst inkomensgegevens of een afbakening op basis van

de inkomensgegevens beschikbaar maakt aan energiebedrijven Deze varianten zijn niet

mogeiijk voor de Beiastingdienst en energieieveranciers De energieleveranciers geven

aan dat zij de compensatie alieen kunnen uitvoeren ais ze de adreslijst krijgen van

huishoudens die in aanmerking komen Dit is voor de Beiastingdienst niet uitvoerbaar

omdat de inkomensgegevens zijn gekoppeld aan een bsn nummer Deze gegevens

zouden vertaald moeten worden naar een huishoudinkomen op adresniveau Een dergeiijk

systeem is op dit moment niet beschikbaar en niet in te voeren per 1 januari 2023

o Een variant waarbij energiebedrijven verbruiksgegevens aanleveren of gegevens over

betaiingsachterstanden delen is summier besproken en niet nader verkend omdat

energieleveranciers aangeven dat ze geen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen

voor de afbakening van de groep kwetsbare huishoudens gelet op dat zij aangeven geen

bezwaarmogelijkheden te kunnen bieden

o Een variant waarbij gemeenten breder en gerichter de energietoeiage zouden kunnen

inzetten op de groep die kampt met energiearmoede Gemeenten hebben aangegeven een

bredere energietoeiage of alternatieve regeling niet te kunnen uitvoeren

• Als aiternatieve beleidsoptie is recent een verkenninq geweest naar een tariefplafond voor een

afgebakende groep Deze regeling beoogt te regeien dat in een keer elke schommeiing in de

energieprijs geen onzekerheid voor deze groep meer met zich meebrengt Waarwe nu met

pakketten schieten op een bewegend doei zou een dergeiijk plafond de volatiliteit in de

energieprijzen wegnemen
• Aangezien inkomensgegevens en energieverbruik niet beschikbaar zijn zou de doelgroep

hierbij afgebakend worden op basis van openbare data weike pubiiek toegankeiijk en

beschikbaar zijn Daarbij wordt de WOZ waarde benut ais indicator voor inkomen en

energielabels als indicator voor de afbakening van energie onzuinige woningen

Kern

Voorstel besiuitvorming en vervoigstappen
• Het voorstel is nu te besiuiten of deze beleidsoptie ambtelijk verder uitgewerkt wordt de

komende weken In de augustusbesluitvorming kan een reservering worden gemaakt voor

middelen binnen de budgettaire kadens van het energiepakket deze reservering kan generiek

vrijvallen binnen het domein van de energiebeiasting wanneer de variant na nadere uitwerking
ais onuitvoerbaar wordt beoordeeid Eerste inzichten worden voor de APB opgeieverd

Vormgevingsvragen
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• In hoeverre wordt verwacht dat de indicatoren WOZ waarde en energielabel voldoende

adequaat zijn om tot een houdbare en wenselijke afbakening te komen ook in relatie tot

andere mogelijke maatregelen Een perfecte correlatie tussen WOZ waarde en inkomen is niet

zondermeer hetgevai aangezien bijv woningprijzen kunnen verschilien per regio
• Welke WOZ waarde 250k of 300k en weike energieiabeis EFG of DEFG dienen te worden

gekozen als afbakening Dit bepaalt de omvang van de groep Hoe om te gaan met woningen
zonder energielabel Kunnen we de verplichting van een energielabel bij verkoop en verhuur

uitbreiden tot verplichting om te kunnen deelnemen aan de regeling Wie betaalt de kosten

van het iabei

• Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de afbakening o b v WOZ waardes inci peildatum en

energieiabeis juridisch waterdicht is en aan de Europese staatssteunregels voldoet Een

dergelijke indicator voor kwetsbare of energiearme huishoudens kan juridisch discutabei zijn
met naar verwachting een significante toestroom van beroep en bezwaarprocedures tot

gevolg wat de uitvoering complexer maakt

• In hoeverre raken deze parameters aan de huishoudens met betalingsprobiemen volgens het

CPB en hoe presteerteen dergeiijk instrument in vergelijking tot standaard koopkracht
instrumentarium Raken we voldoende gezinnen van de doelgroep met deze variant

• Hoe wordt benodigde budget bepaalt voor een meebewegende subsidie per m3 in het licht van

extreem onzekere prijsontwikkelingen op de groothandeismarkt

Uitvoetingsvragen
• Welke uitvoeringsorganisatie onderhoudt de klantrelatie met de 55 energieleveranciers keert

de voorschotten uit en doet de eindafrekening om de kosten van een tariefplafond te

compenseren In hoeverre is er risico op over of ondercompensatie van leveranciers bij het

geven van voorschotten

• RVO heeft eerder een regeiing waarbij ze met huishoudens te maken hadden als niet

uitvoerbaar bestempeld salderingsregeling vanwege geen ervaring met de grote omvang van

de doelgroep en het storingsgevoelige systeem Uitzoekpunt is hoe dat ligt bij een regeling

gericht op ca 60 energiebedrijven
• De registratie van energieiabeis ligt momenteel bij RVO Vraagt het inbrengen van nieuwe

labels meervan de registratie dan nu

• Welke organisatie neemt de verantwoordelijkheid op zich als mensen bezwaar maken in

beroep gaan of zich melden omdat ze vinden dat ze toch aanspraak zouden maken op de

regeling Is daar lets nodig in aanvulling op een gang naar de rechter

• Hoe kunnen energieleveranciers in staat worden gesteld om een meebewegende subsidie per

m3 gas uit te voeren op te nemen in de boekhouding en in de contracten Dit vraagt

aanpassing waarvan leveranciers aangeven dit niet te kunnen uitvoeren per 1 januari 2023

maar later

• Hoe om te gaan met de grote aantallen veranderende contracten verhuizing switchen

overlijden etc Dit speelt in reguliere bedrijfsvoering ook maar met een dergelijke regeling
ontstaat een nieuwe complicatie

Nadere beschrijving te verkennen beleidsoptie
• Europese wetgeving staat het reguleren van energieprijzen toe indien dit geldt voor een

afgebakende kwetsbare groep bijv gebaseerd op inkomen tariefplafond of indien er in de

energiemarkt geen sprake is van volledige mededinging prijsregulering
• Een sociaal tarief of tariefplafond is een voor elektriciteit en of aardgas verminderd tarief voor

bepaalde categorieen personen of huishoudens veelal gecorreleerd aan de inkomenssituatie

Het sociaal tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde Bijvoorbeeld 1 5 euro m3 waarbij het

Rijk het verschil tussen dit tariefplafond en de contractprijs voorde doelgroep compenseert
• Het grote voordeel hiervan is dat het de schommelingen in de energieprijs geheel dempt voor

de gekozen doelgroep De maatregel is gerichter dan andere maatregelen in de energiesfeer
doordat het verbruik wordt gekoppeld aan de inkomenssituatie bij proxy en verbruik bij

proxy en er voor deze doelgroep geen nieuwe compensatiepakketten hoeven te worden

ingericht indien de gasprijs blijft stijgen zoals afgelopen maanden Hierbij moet wel bezien

worden hoe het werkt omdat in principe een open einderegeling niet bestaat aan de

uitgavenkant en dit ook geen goedkeuring krijgt van de ED

• Op dit moment is er in Nederland nog geen afbakening van kwetsbare huishoudens wat

betreft energieprijzen Een benadering is wellicht mogelijk door te kijken naar de 1 WOZ
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waarde van de vifoning van het huishouden in combinatie met 2 de energielabels Data

hierover is pubiiekeiijk bekend bij overheidsorganisaties WOZ waardeioket en RVO ai zitten

er wel beperkingen bij deze data doordat bijvoorbeeld niet alle huizen een energielabel
hebben

• De uitvoering zou erdan ais voIgt uit kunnen zien

o De circa 60 energieleveranciers krijgen een database lijst van het Rijk aangeleverd of

hebben hier toegang toe met adressen van de doelgroep gebaseerd op een maximum

WOZ waarde bijv 300 duizend euro] en de aanwezigheid van een slecht

energieiabei bijv D E F en G

o Energieleverancier geeft van tevoren het verwachte verschil aan tussen de

maximumprijs en de contractprijs van de klant Een uitvoeringsorganisatie keertop
basis daarvan voorschotten uit per kw artaai net zoals de bij de

coronasteunmaatregelen Indien het energieverbruik door klanten daadwerkelijk hoger
is dan voorschot bijv vanwege kouder weer voIgt extra uitbetaling Bij lager dan

verwacht verbruik zal het voorschot deels terugbetaald moeten worden

o Daarnaast dient ieder subsidiebesluit gecontroleerd te worden en dient de toepassing

van het sociaal tarief gecontroleerd te worden

Altematieve generieke beleidsopties
• De voor 2022 ingevoerde compensatiemaatregelen binnen het energiedomein zijn

o Verlaging Energiebelasting Deze is minder gericht omdat het niet inkomensafhankelijk
is en afhankelijk van de uitvoering ook niet gericht op noodzakelijk energieverbruik
van kwetsbare huishoudens maarop de gehele bevolking waarbij groter verbruik bij

grotere woningen tot meer compensatie leidt De vaste korting in de Energiebelasting
werkt echter wel nivellerend

o Verlagen btw op energie en verlagen accijns op brandstoffen zIjn eveneens niet

gerelateerd aan inkomensgroepen
o Energietoeslag sociale minima deze is niet gericht op energieverbruik en zeer gericht

op de laagste inkomens Gemeenten geven aan dat bredere toepassing van de

energietoeslag niet uitvoerbaar is en bij een voltijdsbaan op huidig WML niveau kom je
niet in aanmerking

Vervolg veri enning
• Ambtelijk wordt er gezamenlijk door RN SZW EZK en BZK nader uitgewerkt wat een

dergelijke regeling vraagt en welke knelpunten er moeten worden geadresseerd
• De afbakening van de regeling de budgettaire naming de inkomenseffecten en juridische

houdbaarheid worden nader uitgewerkt
• De uitvoeringsaspecten worden nader verkend Onder andere door gesprekken met

energieleveranciers en mogelijke uitvoerdens

Verwachte en gesignaleerde knelpunten en zorgen
• WOZ waarde en energielabels lijken geen juridisch waterdichte afbakening

o Een regeling op basis van de WOZ waarde is in de huidige samenstelling juridisch

mogelijk kwetsbaar Huishoudens op een plek met toevalligerwijs sterk gestegen

woningprijzen zullen geen steun ontvangen terwiji een gelijk huishouden in een streek

met lage woningprijzen dat wel doet

o Uit onderzoek van de Rekenkamer is gebleken dat energielabels onbetrouwbaar kunnen

zijn en een beperkte voonspeller zijn voor energiearmoede Daarnaast zijn niet alle

woningen voorzien van een definitief label

• Ook zijn er risico s bij de uitvoering
o Het is nog onduidelijk of leveranciers tariefdifferentiatie kunnen toepassen per 1 1 2023

o Ook is er nog geen uitvoerder in zicht om compensatie naar leveranciers over te maker

en een potentieel groot aantaljbezwaar en beroepszaken af te handelen

o De hervorming van de salderingsregeling onderschrijft het belang van

uitvoeringscapaciteit bij uitvoerder en leveranciers Deze subsidieregeling bleek in 2017

achteraf ook niet uitvoerbaar omdat uitvoerder en leveranciers geen ervaring hadden met

grote aantallen en systemen storingsgevoelig werden Het risico op disputen fouten en

bezwaarprocedures is groot
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o Er bestaan net zoals bij de hervorming van de salderingsregeling ook zorgen over het

uitbetalen van een subsidie via de energierekening vanwege de grote aantallen

veranderende contracten verhuizing switchen overlijden etc Door de betrokkenheid

van meerdere uitvoerende partijen zal het beperkt mogelijk en arbeidsintensief zijn om

individuele problemen te achterhalen en controleren

o De staatssteunregels verplichten de leveranciers bovendien om inzichtelijk te maken dat

alle subsidie is doorgesluisd naar kvwetsbare huishoudens Dit vereist een apart
subsidiebesluit voor elk huishouden \waarop controle via de uitvoeringsinstantie met

accountant nodig is

o Deze subsidieregeling heeft een grote kans op over of ondercompensatie Bij

ondercompensatie is er risico op rechtszaken door energieleveranciers Bij

overcompensatie dient een deel van de subsidie teruggevorderd te worden bij kwetsbare

huishoudens en energieleveranciers
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Persoonsgegevens

Van

Verzonden

Aan

Persoonsgegevens

woensdag 24 augustus 2022 14 54

CC

Persoonsgegevens

Onderwerp

Bijiagen

Ter akkoord aanvullende vragen fractievoorzitters

Aanvullende vragen fractievoorzitters 24 augustus docx

Hoi Sigrid en Marnix

Bijgevoegd vinden jullie wat later dan gehoopt de beantwoording van de aanvullende vragen van de

fractievoorzitters

Bedoeiing is om deze vragen zo snel als mogelijk bij de fractievoorzitters te krijgen zodat zij ze voor vanavond

nog kunnen bekijken Vraag aan jullie daarom of jullie op korte termijn hierop akkoord kunnen geven

Dank alvast en groet

Persoonsgegevens

ml

0^ f 4

1
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Vraag 16 Schuldhulpverlening watzijn goede effectieve instrumenten en wat kost dat eenmafig

In 2022 start een interbestuurlijk programma voor de aanpak van geidzorgen armoede en

schulden 12 jl aangekondigd door minister APP Ten behoeve van dit programma wordt vanaf

2023 structureel 58 miljoen euro geinvesteerd in dienstverlening door gemeenten en preventie van

geidzorgen een^dTuldenloket vroegsignalering terugdringen niet gebruik schuldhulpverlening
Daarnaast wordt er 42 miljoen euro gelntensiveerd in het versterken van uitvoeringsorganisaties

bijv sociaal incasseren in het versterken van vakmanschap van professionals en subsidies om

maatschappelijke partijen vrijwilligers en ervaringsdeskundigen te ondersteunen Het gaat om

maatschappelijk^ partijen zoals Stichting Schuldenknooppunt stichting Geldfit Nederland stichting
Alliantie Vrijwiilige Schuldhulp en stichting Schuideniab Een deel van deze subsidies begint ai in

20227Dmdat het programma nog moet starten kan nog niets worden gezegd over de effectiviteit

van de gekozen instrumenten Deze instrumenten zullen in 2024 2025 geevalueerd worden Het

ligt daarom niet voor de hand om nu bovenop deze flinke intensivering nog meer middelen toe te

wijzen aan schuldhulpverlening

Vraag 17 wat kost box 2 hoge tarief naar 35

Het huidige voorstel laag tarief 26 tot € 67 000 29 5 vanaf € 67 000 ievert € 94 miljoen op

vanaf 2024 Een verdere verhoging van het hoge tarief van 29 5 naaj 35 leyert € 331 miljoen
extra op Dejotale opbrengst van de box 2 tariefschi1ven wordt dafax]^5 mlljogh Hlerbij wordt

dus rekening gehouden met het introduceren van twee schijven in box 2

Ais de vraa^ g3at Qyer hoeveel een verhoging van het uidige4^ief van 267Wfe TTBsr

tarief vanCa5^_opj3^ert dan is de totale opbrengst ^077 milj^n Dat is^83 mjlj
de opbrengst van het huidiqe voorstel

^

7
^

een uniform

oen meer dan

Bij een sterke verhoging van het tarief zal op een zeker moment een prikkel tot belastinguitste
en ontwijking ontstaan De budgettaire consequenties van deze mogelijke gedragseffecten zijn niet

meegenomen Het verhogen van het lage tarief binnen de vennootschapsbeiasting raakt deels

dezeifde doeigroep en verkleint de prikkel tot belastinguitstel

Vraag 18 wat kost kinderopvang naar 96 ipv 95 structureel

Verhogen vergoeding KOT van 95 naar 96 kost ongeveer 100 miljoen
In constante prijzen 2022 x miljard euro

20252023 2024 Struc

0 0 0 1 0 1

Vraag 20 vermogensbelasting 1 boven boven een miljoen en 2 boven 2 min wat is hier

mogeiijk

• Momenteel werkt het kabinet aan een vermogensaanwasbelasting in de hervorming van box 3

Vermogensinkomsten worden daardoor eerlijker naar werkeiijk rendement belast

• Het is daarnaast ook mogeiijk om een vermogensbelasting in te voeren Daarmee worden dus

niet de vermogensinkomsten belast zoals dividend maar de vermogenstitei zelf zoals een

aandeel Het gaat om een ingrijpende stelselherziening
• Binnen een vermogensbeiasting zijn nog veel keuzes te maken bijvoorbeeld ten aanzien van

de grondsiag Ten behoeve van het IBO Vermogensverdeling is een brede vermogensbelasting
uitgewerkt Daarin wordt zowel het vermogen in box 1 zoais de eigen woning box 2 en box

3 belast Hierin wordt met een vlak tarief vrijstelling tot Ijn tjeem

gewerkt Die variant kent een budgettaire opbrengst vaCQ^ 6 milja^
duizend huishoudens

1 heffing daarboven

I en raakt cir^gTs^
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Aangezien in voorliggend voorstel het tarief wordt verhoogd naar 2 boven de 2 miljoen zal

de budgettaire opbrengst daar hoger uitvallen dan de 3 6 miljard uit het IBO

Voor een brede vermogensbelasting geldt dat invoering in ieder geval niet eerder dan 2026

mogeiijk is Daarbij moet wei aan een aantal aanvuliende voorwaarden worden voldaan zoals

het invoeren van een aandeelhoudersregister die het aandelenbezit aan personen toewijst
Voor alle vermogensbestandsdelen geldt dat daar een waarderingssystematiek voor zal moeten

worden bedacht Bij sommige vermogensbestandsdelen is dat eenvoudiger dan voor anderen

Het uitdenken van dit soort vraagstukken vergt tijd
Ook juridisch zal verder moeten worden gekeken naar de mogelijkheden gezien het

eigendomsrecht en het discriminatieverbod van het Europees Verdrag voor de Rechten van de

Mens

Een vermogensbelasting zoals hier voorgesteld heeft over tijd aanzienlijke gevolgen voor de

vermogenspositie van huishoudens Bij een vermogen van 3 miljoen is na 10 jaar 14 van het

originele vermogen geerodeerd

Het is ook mogeiijk een vermogensbelasting te beperken tot het vermogen in box 3 Dat

maakt de haalbaarheid zowel politiek als in de uitvoering van dit voorstel groter De

opbrengst is waarschijnlijk wel fors lager gezien veel van het vermogen in de top zit in box 2

aanmerkelijk belang
Een belangrijk nadeel van het beperken van een vermogensbelasting in box 3 is dat het fiscaal

gedrag uitlokt Gezien de vermogensbelasting zich beperkt tot box 3 ontstaat een grote prikkel
om vermogen in box 2 in een bv of in box 1 de eigen woning aan te houde

Invoering van een vermogensbelasting in box 3 is niet eerder mogeiijk dan in^
Belastingdienst loopt momenteel als gevolg van een initiatiefwetsvoorstel van

uitvoeringstoets

9

^ 2^
Bij de

PvdA een

P logelijk om in box 3 het tarief te verhogen Dat levert 134 miljoen op per

1 punt verhoging

Vraag 21 is Wajong en dubbel AHK bijstand voor volgende jaar nu bij VJN geregeld

Op dit moment is ingeboekt dat de jonggehandicaptenkorting wordt gehalveerd in twee stappen
2024 en 2025 Dubbele AHK in de bijstand wordt ook versneld afgebouwd in deze 2 jaren Hier is

in het Voorjaar wel over gesproken maar nog geen concluderend besluit over genomen

Koo^krachtp kkatlijiiW^^IWWlijPI»^
Verhogen AK CA

Jonggehandicaptenkorting halveren

Verkorten eerste schijf

Verhogen TES

Afbouwen dubbele AHK in bijstand

Terugdraaien steilere afbouw ZT

2669 2661 2697 2966

0 52 104 104

228 228 228 230

188 188 493 505

0 68 160 0

0 151 281 281

Totaallaaten^ ^ _

2^53 2276 1993 2408

1557355 00058



Vraag 22 Wat kost het om de verhoging van het minimumloon te versnellen naar 2023 En wat

kost het om uit te komen op €14 in 2025

De minimumloonverhoging van 7 5 kan versneld worden ingevoerd per 1 januari 2023 i p v in

drie stappen zoals bij Voorjaarsnota verwerkt Dit dient bij AMvB verwerkt te worden waardoor

alle aan bet minimumloon gekoppelde uitkeringen automatisch meestijgen ook de

loongerelateerde uitkeringen dit ontkoppelen kan alleen via een wetswijziglng Hiermee werkt de

minimumloonsverhoging ook door op bovenminimaie regelingen Vanwege deze koppeling ieidt

deze versnelling tot extra structurele uitkeringsiasten

min euro 2023 2024 2025 Strut

Verhogen WML met 7 5 2023 1 7422 878 532 225

lOAOW verlagen en afscbaffen per 2025 496 I 151 0 0

Totaal 2 382 1 591 532 225

In de Voorjaarsnota is de AOW gekoppeld aan de verhoging van het minimumloon Hierdoor neemt

deze in drie stappen 2023 2024 en 2025 toe met in totaal 7 5 Als dekking voor deze

maatreget is opgenomen dat de Inkomensondersteuning AOW lOAOW in 3 stappen wordt

afgeschaft De afschaffing van de lOAOW zou meelopen in hetzelfde wetsvoorstet als de verhoging
van het minimumloon per 2024 en 2025 Een versnelling van de minimumloonverhoging naar 2023

loopt dus niet via een wetsvoorstei maar via een AMvB De lOAOW kan echter niet bij AMvB

worden afgeschaft dit vereist een wetswijziging via een separaat wetstraject De lOAOW kan bij
AmvB maximaal tot 5 euro per maand verlaagd worden Indien er wordt besloten om de lOAOW te

verlagen naar €5 in plaats van af te schaffen dan levert dit een aanvullende dekkingsopgave op

van circa 250 miljoen structureel

De onderstaande tabel betreft een inschatting op basis van de cMEV van de extra kosten van het

vervroegen van de minimumloonsverhoging van 7 5 naar 1 januari 2023 en het verlagen van de

lOAOW naar 5 euro vanaf 2023 in plaats van afschaffen

min euro 2023 2024 2025 Strut

Verhogen WML met 7 5 2023

Verlagen lOAOW naar 5 euro in plaats
van afschaffen

2 878_ _ 1 742

496 Visi
532 i 225

204 251

Totaal 2 382 1 591 736 476

Aanvullend aan deze versnelde verhoging kan het minimumloon verder worden verhoogd zodat

deze 14 euro bedraagt per januari 2025 Op basis van de huidige ramingen vergt dit een verhoging
van het minimumloon per 2025 met 6 1 Dit levert een additionele dekkingsopgave

min euro 2023 2024 2025 Strut

1 015 I 1 080i Verhogen WML naar 14 euro 0 4

Koppelen AOW 0 0 1 951 I 2 406

Totaal 0 4 2 966 3 586
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Vraag 23 Per wanneer is een inkomensafhankelijke huurvertaging mogelijk

De maatregel is niet uitvoerbaar per 1 ianuari 2023 Er zijn zes maanden nodig om de

benodigde automatisering en organisatorische inrichting te realiseren

De inkomensafhankelijke huurveriaging is per 1 iuli 2023 of per 1 Ianuari 2024 uitvoerbaar via

een tijdelijke voorziening bij de Belastingdienst BD Mits de onderstaande risico s worden

aanvaard

Een inkomensafhankelijke huurveriaging die in kan gaan per 1 1uii 2023 zou concreet

betekenen

o Een conceptversie van de spoedwetgeving vanuit BZK moet klaariiggen in oktober

2022 De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening VRO zal de politieke

verantwoordelilkheid moeten nemen voor deze conceptversie om te garanderen dat er

in het wetsproces geen wijzigingen worden doorgevoerd Enkei dan kan de BD op tijd

beginnen met de voorbereldingen
o Vervolgens kan de BD de inkomensgegevens verzamelen en in het voorjaar van 2023

maart april delen met woningcorporaties uiterliik voor 1 mei 2023

o Corporaties kunnen met de nieuwe inkomensgegevens de huurcontracten op tijd

aanpassen om een huurveriaging in te voeren per 1 iuli 2023

De maatregei betreft een aantal grote risico s voor uitleg in toeiichting
I de te ontvangen huurtoesiag en eventuele terugvorderingen
ii capadteitsproblemen bij de uitvoering BD hetzeifde team voert de inkomensafhankelijke

huurverhoging uit

iii risico van verdringing van andere werkzaamheden bij de uitvoering BD

iv onjuiste of onvolledige registraties onvoldoende gegevens en fouten wegens handmatige
acties ten nadelen van burgers

Alternatief is om de gegevens van de BRI te verstrekken aan alternatieve uitvoerder Een

alternatieve uitvoerder is op korte termijn echter niet in beeid

Vraag 24 Kan de vrijstelling voor bpm besteiauto s ook per 2024 worden afgeschaft en wat kost

dit

De risico s zijn voor de uitvoering te groot om de vrijstelling bpm besteiauto s per 2024 in een keen

af te schaffen De benodigde IV inspanningen voor het inregelen van afbouw per 1 januari 2024

heeft namelijk gevolgen voor de impiementatietermijn van andere dossiers zoals uitstel van

moderniserings en vernieuwingstrajecten Invoering per 1 januari 2025 is wel mogelijk
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MinisterVan

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp
Datum

RE Stukken Coalitieoverleg

donderdag 25 augustus 2022 13 30 19

Prima dank

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van Persoonsgegevens

Datum donderdag 25 aug 2022 1 23 PM

Aan Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Kopie Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp Stukken Coalitieoverieg

Hoi Sigrid en Marnix

Naar aanleiding van het coalitieoverleg gisteravond vinden jullie de volgende twee stukken bijgevoegd

1 De uitgebreidere versie van het inkomstenkader met daarbij de uitgesplitste tabel Goed om hierbij te vermelden

dat zich nog een verschuiving aan de uitgavenkant binnen de VWS begroting heeft voorgedaan die maakt dat de

benodigde lastenverzwaring ca 180 min hoger uitvalt dan de cijfers die we gister aan tafel hebben

gepresenteerd Deze nieuwe cijfers zijn gister einde dag pas bekend geworden en konden dus gister nog niet

mee worden genomen in het beeld

2 De beantwoording van de vragen die de fractievoorzitters gisteravond hebben gesteld

We willen deze stukken uiterlijk om 15 uur naar de fractievoorzitters sturen zodat zij nog tijd hebben om de stukken te

lezen We horen graag als jullie nog opmerklngen hebben

Marnix met jou is zo direct nog een moment gepland am de stukken te bespreken

Groet Persoonsgegevens
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Staatssecretaris FBVan

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp
Datum

RE Stukken Coalitieoverleg

donderdag 25 augustus 2022 13 30 43

Ben op kantoor graag overleg rond 14 00u

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van Persoonsgegevens

Datum donderdag 25 aug 2022 1 23 PM

Aan Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Kopie Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp Stukken Coalitieoverleg

Hoi Sigrid en Marnix

Naar aanleiding van het coalitieoverleg gisteravond vinden jullie de volgende twee stukken bijgevoegd

1 De uitgebreidere versie van het inkonnstenkader met daarbij de uitgesplitste tabel Goed om hierbij te vermelden

dat zich nog een verschuiving aan de uitgavenkant binnen de VWS begroting heeft voorgedaan die maakt dat de

benodigde iastenverzwaring ca 180 min hoger uitvalt dan de cijfers die we gister aan tafei hebben

gepresenteerd Deze nieuwe cijfers zijn gister einde dag pas bekend geworden en konden dus gister nog niet

mee worden genomen in het beeld

2 De beantwoording van de vragen die de fractievoorzitters gisteravond hebben gesteld

We willen deze stukken uiterlijk om 15 uur naar de fractievoorzitters sturen zodat zij nog tijd hebben om de stukken te

iezen We horen graag ais jullie nog opmerkingen hebben

Marnix met jou is zo direct nog een moment gepland am de stukken te bespreken

Greet Persoonsgegevens
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Inkomstenkader augustusbesluitvorming 2022

In het kabinet is over het inkomstenkader overeenstemming waarbij is gemarkeerd dat er met

betrekking tot een aantal punten nog politieke weging plaats moet vinden De huidige maatregelen
en herijkingen in het inkomstenkader resulteren in een overschot van €638 min binnen de

kabinetsperiode 2022 2025 en structureel €363 min Dit overschot kan ingezet worden voor de

koopkracht Bij het opmaken van het inkomstenbeeld is ervan uitgegaan dat ondenstaande

bespreekpunten conform voorstel vi^orden opgenomen in het inkomstenkader Mocht een van

onderstaande punten leiden tot heroverweging dan moet dat natuurlijk op een andere manier

gedekt worden

Significante wilziginq Zvw uitgaven to v ciifers 24 augustus

De Zvw uitgaven meevaiier reeks wijzigt als voIgt

2022 2023 2024 2025 Struc

Zvw uitgaven meevaiier 24 aug 0 264 264 288 288

Zvw uitgaven meevaiier 25 aug 0 439 439 463 461

Toelichting Als onderdeel van het IZA mandaat heeft VWS structurele ruimte gekregen voor

noodzakelijke investeringen in de Zvw of het sociaal domein en daarmee buiten het domein van

de Zvw In het kader van de lopende IZA onderhandelingen vond gisteren 24 aug een laatste

onderhandeling plaats Het IZA akkoord is nog niet gesloten maarde verwachting is dat dit

spoedig gebeurt en dat aanvullende middelen aangewend worden voor het sociaal domein en

daarmee buiten de Zvw Het gevolg hiervan is dat de Zvw premie meer daalt dan eerder voorzien

en er dus ook een grotere lastenverzwaring via tarief eerste schijf en aof premie nodig is ter

dekking van deze uitgaven

Bespreekpunten
1 Inzet Zvw uitgavenmeevaller van €439 min in 2023 2024 €463 min voor 2025 en €461 min

structureel voor tegenvallers aan de uitgavenkant Deze inzet van de Zvw meevaller leidt tot

een lastenverzwaring voor 50 verhoging tarief eerste schijf TES en 50 verhoging

premie AOF Indien de Zvw meevaller niet wordt ingezet voor tegenvallers uitgaven gaat€2 2

mid euro af van de beschikbare €11 mid voor koopkracht Het bedrag van €11 mid wordt

dan €8 8 mid

2 Fiscale klimaatmaatregelen
A Invoering van CA maatregel afschaffen BPM vrijstelling bestelauto s ondernemers per 1

januari 2025 zie toelichting maatregel 3

B Dekking van derving in BPM door invoering per 1 januari 2025 en herijking door een

verhoging van de motorrijtuigenbelasting MRB voor bestelauto s van ondernemers met

15 in 2025 en vervolgens nog eens met ca 7 in 2026 in totaal een verhoging met

23 zie ook toelichting maatregel 3

C Er is besloten de CA maatregelen EB tarlefsaanpassing hogere verbruiksschijven met 1 jaar

uit te stellen Er is nog een keuze benodigd over vormgeving van deze tariefaanpassing Er

zijn verschillende varianten mogelijk A A B Zie losse toelichting 2C onderstaand

3 Alternatieve invulling box 2 tweeschijvenstelsel Het dekken van het annuleren van het box 2

tweeschijvenstelsel met structurele derving van €70 min vanaf 2023 via zie toelichting

maatregel 9

• Optie 1 verhoging box 2 tarief met 0 6 van 26 9 naar 27 5

• Optie 2 verlagen schijfgrens vennootschapsbelasting van 200 000 naar 190 000

Ter informatie Invoering van het nieuwe stelsel box 3 gebaseerd op werkelijk rendement wordt

een jaar opgeschoven van invoering per 1 januari 2025 naar 1 januari 2026 zie toelichting

maatregel 6 Uitstel naar 2026 betekent een jaar langer overbruggingswetgeving Dat levert een

incidentele derving op van ca €385 miljoen Deze eenmalige derving is in onderstaand beeld

gedekt

Toelichting inkomstenkader
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Het inkomstenkader is opgedeeld over de volgende categorieen

1 Beleidsmatige mutaties Dit betreft inkomstenkader relevante maatregelen waarover

besluitvorming plaatsvindt in augustus

2 Herijkingen Dit zijn herijkte en door CPB gecertificeerde ram ingen van eerder besloten

maatregelen uit het Coaiitieakkoord en VJN Herijkingen zijn het gevolg van de reguliere

afspraken in het inkomstenkader waarbij een maatregei nogmaais wordtgeraamd
wanneer deze in wetgeving wordt omgezet Het verschil in de naming met de Startnota is

relevant voor het inkomstenkader

Tabel 1 Inkomstenkader t o v stand Vootjaarsnota 2022

In standen in min is saldoverslechterend

lastenveriichting
2022 2023 2024 2025 Struc

Beleidsmatige mutaties

Zorgpremie ontwikkeiing n a v zvw uitgaven

meevalier
1 0 439 439 463 461

Dekking inzet zvw uitgaven meevalier voor uitgaven

verhoging tarief eenste schijf TES
0 220 220 232 231

Dekking inzet zvw uitgaven meevalier voor uitgaven

verhoging premie arbeidsongeschiktheidsfonds AOF
0 220 220 232 231

Zorg premie ontwikkeiing n a v zvw uitgaven
meevalier Voorjaarsnota

2 0 26 26 26 26

Dekking zvw uitgaven meevaiier VJN verhoging TES 0 13 13 13 13

Dekking zvw uitgaven meevaiier VJN verhoging

premie AOF
0 13 13 13 13

Fiscaie klimaatmaatregelen BPM vrijstelling
besteiauto s naar 0 ingang per 2025

3a 0 0 229 139 0

Fiscaie klimaatmaatregelen Dekking BPM vrijstelling
naar0 per 2025 via verhoging MRB

3b 0 0 0 80 0

Fiscaie klimaatmaatregelen uitstel EB maatregelen

hogere verbruiksschijven met 1 jaar
4 0 38 38 0 0

5 Pensioen Uitstel uitvoering bed rag ineens 0 11 0 0 0

Uitstel invoering stelsel werkelijk rendement box 3

met 1 jaar
6 0 0 0 385 0

WBSO ovenschrijding budget7a 0 13 0 0 0

7b WBSO aanpassing tarief ter dekking overschrijding 0 13 0 0 0

Toepassing multiplier fiscaie partners giften ANBI s8 0 6 0 0 0

Annuleren VJN maatregei Box 2 tweeschijvenstelsel
met tariefschijven 26 en 29 5

9a 0 70 70 70 70

Dekking van annulering box 2 tweeschijvenstelsel 09b 70 70 70 70

Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 cent in 2023

en 22 cent in 2024
10 0 18 73 73 73

Verlenging beleidsregel Plato gehalte biermixen11 0 4 0 0 0

Uitbreiding grondslag btw 0 tarief zonnepanelen12 0 1 1 1 1

Btw 0 tarief voor zonnepanelen in Caribisch NL13 0 1 1 1 1

Herijkingen

30 regeling beperken tot Balkenende norm14 0 0 9 10 3

Excessief lenen verhogen drempelbedrag van

500 000 naar 700 000
15 0 9 9 9 9

Verhogen overdrachtsbelasting van 9 naar 10 116 0 159 159 159 159

Afschaffen betalingskorting Vpb17 0 14 23 26 26
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Herstel bezwaarmakers box 318 30 5 5 0 0

Uitstel fiscale afbouw salderingsregaling met 2 jaar19 0 10 15 1 0

Afschaffen middelingsregeling20 0 4 6 10 10

Afschaffen Fiscale Oudedagsreserve FOR21 0 6 6 6 6

Btw nultarief voor zonnepanelen22 0 2 2 2 2

Box 2 doelmatigheidsmarge 25 naar 15

gebruikelijk loon
23 0 40 48 56 41

Aanpassen voorschotsystematiek energiebelastlng24 0 0 5 5 5

Uitbreiding frisdrankbelasting25 0 5 13 13 13

Actualiseren leegwaarderatio26 0 97 97 97 97

CA zelfstandigenaftrek27 0 7 13 20 46

CA tabaksaccijns pakje naar 10 euro28 0 3 7 9 9

Algemeen btw tarief toepassen op lachgaspatronen29 1 0 0 0 0

Totaal inkomstenkader 31 274 151 244 363

Toelichting beleidsmaatregelen inkomstenkader

1 Meevaller zvw ultoaven en dekkino

Volgens de begrotingsregels Is een besluit nodIg over de Inzet van de meevaller in de zvw

uitgaven Dit wordt meegenomen in de integrale besluitvorming van de inkomsten en uitgaven in

de MR Het voorstel is de geraamde zvw uitgaven meevaller in te zetten voor tegenvallers aan de

uitgavenkant Deze inzet wordt gecompenseerd met een lastenverzwaring In de regel gebeurt dit

door het verhogen van de tarief eerste schijf burgers en het verhogen van de Aof premie

bedrijven
De uitgaven in de zvw onderdeel van de totale zorguitgaven worden lastendekkend gefinancierd
via de zorgpremies Dit staat opgenomen in de wet Dit betekent dat mee en tegenvallers in de

uitgaven dus automatisch leiden tot lagere of hogere premies De premies zitten in het

inkomstenkader waardoor lagere premies leiden tot een dekkingsopgave in hetgeval de meevaller

in de zvw uitgaven wordt ingezet voor hogere uitgaven elders Hiertegenover moet dan een

lastenverzwaring worden gezet

2 Meevaller zvw uitgaven VJN en dekkino

In de zvw was ten tijde van de Voorjaarsnota sprake van een zeer geringe uitgavenmeevaller bij
het eigen risico circa €26 miljoen vanaf 2023 Het kabinet heeft besloten om de zvw meevaller in

te zetten om VWS brede problematiek aan de uitgavenkant op te vangen Dit betreft onder andere

hogere uitgaven bij de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden en de

griepvaccinatie De Zvw uitgavenmeevaller van 26 miljoen als gevolg van een lager eigen risico

leidt vanwege de wettelijke lastendekkende financiering tot een automatische neerwaartse

bijstelling van de zorgpremies en de zorgtoeslag vanaf 2023 De zvw meevaller is ingezet aan de

uitgavenkant dus ook bij deze maatregel dienen de inkomsten verhoogd te worden om een

derving aan de inkomstenkant te voorkomen De compenserende lastenverhoging vindt plaats
door middel van de verhoging van het tarief eerste schijf en de Aof premie Deze post is niet

meegenomen in de kadercorrectie in de Voorjaarsnota

3 Fiscale klimaatmaatreaelen BPM vri1stellinQ bestelauto s ondernemers afschaffen en dekkino

In het coalitieakkoord is afgesproken om de vrijstelling in de bpm voor bestelauto s ondernemers

in driestappen in 2024 2026 af te bouwen naarO waarbij emissievrij bestelauto s vrijgesteld

blijven In de uitwerking is gebleken dat zowel de afbouw in drie stappen als de huidige grondslag
netto catalogusprijs niet uitvoerbaar zijn voorde Belastingdienst en RDW Het voorstel is om de

maatregel in lx in te voeren per 1 januari 2025 en de grondslag om te vormen naar de C02

uitstoot Dit sluit aan bij de grondslag voor de bpm voor personenauto s en hierdoor blijven

emissievrije bestelauto s van ondernemers automatisch vrijgesteld van bpm Naar verwachting ligt
de budgettaire opbrengst cumulatief 2024 2030 € 554 miljoen euro lager dan verwacht in het
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Coalitieakkoord bij grondslag C02 uitstoot en in 1 keer afschaffen De reeksen worden geboekt in

prijzen van het jaar van invoering De reeks uit het Coalitieakkoord is geboekt in prijzen 2024 met

de toen verwachte prijsontoikkeling De nieuwe reeks wordt geboekt in prijzen 2025 De € 554

miljoen is het verschil tussen die toee reeksen Tussen de reeksen zit een jaar prijsverschil en

doordat de verwachte prijsontwikkeling intussen hoger ligt komt de opbrengst ook hoger uit

Dekking het voorstel is om de derving in de BPM te dekken door een verhoging van de

motorrijtuigenbelasting MRB voor besteiauto s van ondernemers met 15 in 2025 en vervolgens

nog eens met ca 7 in 2026 in totaai een verhoging met 23 Deze verhoging van de MRB is

zodanig dat dit samen met de nieuwe naming van de bpm maatregel cumuiatief over de periode
2024 2030 evenveel opbrengt gedekt is als de ingeboekte reeks in het Coalitieakkoord De

reeksen bewegen nog in 2030 en blijven ook tot ver na 2030 bewegen In het Coalitieakkoord is

opgenomen dat in 2030 vooralie pensonen en besteiauto s de motorrijtuigenbeiasting MRB

wordt omgevormd in een belasting op basis van het aantai gereden kiiometers MRB Pius betalen

naar gebruik waarbij grondslagerosie ten opzichte van 2025 zal worden opgevangen Voor de

structureie reeksen 3a BPM en 3b MRB is de budgettaire impact daarom 0

4 Fiscaie klimaatmaatregelen uitstel EB maatregeien hogere verbruiksschiiven met 1 laar

In CA zijn enkele energiebelasting EB maatregeien opgenomen waaronderde EB minder

degressief maken door tarieven in hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit te verhogen en het

tarief op 2 en 3® schijf elektriciteit te verlagen Gegeven de tijdelijk fors hogere gas en

eiektriciteitsprijzen in met name 2023 en tegeiijkertijd het belang van de tariefaanpassingen in

de energiebelasting voor het lange termijn klimaatbeleid is besloten om de tariefschuif in de

hogere verbruiksschijven 1 jaar uit te stellen naar 2024 en de wetgeving vast te leggen in het

Belastingplan 2023 zie voor de invulling van tariefswijziging de toelichting 2C fiscaie

klimaatmaatregelen vormgeving EB tariefsaanpassing hogere verbruiksschijven

5 Pensioen Uitstel wetsvoorstel bed rag ineens

Bedrag ineens is een wetsvoorstel waarbij deelnemers werknemerspensioen bij start pensioen

maximaal 10 van het opgespaarde kapitaal als bedrag ineens kunnen opnemen Begin 2021

werd datum van inwerkingtreding wetsvoorstel bedrag ineens met een jaar uitgesteld naar 1

januari 2023 De implementatie van dit wetsvoorstel wordt met een half jaar uitgesteld tot 1 juli
2023 wat een derving van € 11 min in 2023 tot gevolg heeft

6 Uitstel invoering stelsel werkeliik rendement box 3 met 1 jaar

Omdat de mogelijkheden in de IV keten inkomensheffing beperktzijn en gelet op vertraging in het

proces rond een nieuw stelsel die is opgetreden door het kerstarrest wordt de invoering van het

nieuwe stelsel box 3 gebaseerd op werkelijke rendement een jaar opgeschoven van invoering per

1 januari 2025 naar 1 januari 2026 Uitstel naar 2026 betekent een jaar langer

overbruggingswetgeving Dat levert een incidentele derving op van een kleine 385 miljoen euro

7 Overschriiding WBSO budget en dekking

In 2023 vindt een overschrijding van het budget van € 13 min plaats Volgens de

budgetsystematiek voor de WBSO dient een overschrijding gecompenseerd te worden middels een

parameteraanpassing Ter compensatie van de overschrijding van het WBSO budget in 2023 wordt

het tarief eerste schijf WBSO met 1 verlaagd wat € 13 min in 2023 opievert

8 Toepassing multiplier fiscaie partners giften ANBI s

Er is geconcludeerd dat de toepassing van de verhoging van 25 van giften aan culturele

algemeen nut beogende instellingen ANBI s in de inkomstenbelasting onjuist is toegepast Om de

wet in lijn te brengen met de toepassing is een wetswijziging benodigd De tweede kamer is

hierover geinformeerd en er is besloten om de wet op korte termijn in BP2023 te wijzigen zodat

deze in lijn wordt gebracht met de uitvoeringspraktijk van de afgelopen 10 jaar maximaal €1 250

bij fiscaie partners Momenteel schetst de Belastingdienst verschillende opties voor mogelijk
rechtsherstel voor aangiftes in de periode 2017 2022 Ervan uitgaande dat iedereen die daarover

de periode 2017 2022 recht op heeft gecompenseerd wordt bedraagt de budgettaire derving van

rechtsherstel naar verwachting € 6 miljoen
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9 Annuleren VJN maatreael Box 2 nieuwe tariefschUven 26 en 29 5 en alternatieve invullinq

In het voorjaar is afgesproken om twee schijven in box 2 te introduceren In het IBO

vermogensverdeiing is geconciudeerd dat de introductie van twee schijven in box 2 het risico heeft

van belastingarbitrage en dat andere invuilingen beterzouden zijn Het niet invoeren van twee

schijven ieidt bovendien tot minder impact op de IV portfoiio in de inkomensheffing Om deze

redenen wordt de maatregei omgezet in een parameteraanpassing Twee mogelijke

parameteraanpassingen zijn bijvoorbeeid het tarief in box 2 of de schijfiengte in de vpb

10 Onbelaste reiskostenvergoedinq naar21 cent in 2023 en 22 cent in 2024

In hetCoalitie akkoord is €200 miljoen in 2024 en € 400 miijoen vanaf 2025 gereserveerd voor

een verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding De huidige onbelaste reiskostenvergoeding
is momenteel maximaai €0 19 per kiiometer Voiiedige inzet van de bedragen uit het CA Ieidt tot

een vergoeding van €0 2083 in 2024 en €0 2267 in 2025 zie ook onderstaande tabel

In de Voorjaarsnota is de CA reeks een jaar naar voren gehaald dus €200 min in 2023 en €400

min voor 2024 en vender

Een verhoging in gebroken centen blijkt zeer onwenseiijk voor de uitvoering en niet mogeiijk per

2023 Om binnen het gesteide budget te blijven en met hele centen te werken is het voorstei de

onbelaste reiskostenvergoeding per 2023 te verhogen naar €0 21 ipv €0 2083 en per 2024 naar

€0 22 ipv €0 2267 Hiermee blijft de verhoging binnen het gesteide budget in het CA Structureel

komt de reeks uit op €327 min dit is €73 min minder dan de taaksteiling van €400 min NB een

verhoging naar€0 23 zou ieiden tot een budgettair besiag van €436 min en daarmee

overschrijding van het budget
Onbelaste Struc budgettair

besiag in € min

2022 2023 2024 2025

reiskostenvergoeding in €

Coalitieakkoord 0 19 0 19 0 2083 0 2267 400

Voorjaarsnota 0 19 0 2083 0 2267 0 2267 400

Voorstei augustus 0 19 0 21 0 22 0 22 327

11 Belastinoplan maatregei Verlenoen beleidsreoei Piato oehalte biermixen

Het verlengen van de beleidsregei voor van het Piato gehalte biermixen met 1 jaar tot 1 januari

2024 Het Platogehaite van een bier geeft aan wat de dichtheid van het wort is Wort is een

suikerrijk tussenproduct wat een onderdeei is van de productieketen van bier Het percentage

opgeloste stoffen in dit wort wordt stamwortgehalte genoemd
De beleidsregei maakt het mogeiijk dat voor bepaalde biermixen mag worden uitgegaan van het

Platogehaite van het stamwort van het basisbier In plaats van het stamwort van het eindproduct
Hierdoor gelden voor deze biermixen een lager percentage bieraccijns In de beleidsregei staat dat

per 1 januari 2023 de grondslag voor bieraccijns wijzigt van graden Plato naar alcoholpercentage
In lijn met de Wet implementatie richtlijnen accijns 2022 De datum van deze omzetting is per

amendement Heine met 1 jaar uitgesteld

12 Belastinoplan maatregei Uitbreiden arondslag btw 0 tarief zonneoanelen

In de voorjaarsnota is besloten om zonnepanelen onder het btw 0 tarief te laten vallen Met

deze maatregei vallen ook geintegreerde zonnepanelen onder het btw 0 tarief

13 Belastinoplan maatregei Uitbreiden grondslag btw 0 tarief zonnepanelen

In Caribisch Nederland wordt de invoer levering en installatie van zonnepanelen zonnecollectoren

en windturbines op dit moment belast met algemene bestedingsbelasting ABB Zowel

ondernemers als particulieren kunnen deze algemene bestedingsbelasting niet terugvragen door

zich te registreren en aangifte te doen voor de ABB Door eerder genoemde producten en diensten

voor particulieren en niet elektriciteitsbedrijven vrij te stellen van de ABB en voor

elektriciteitsbedrijven een nultarief te hanteren wenst het kabinet investeringen in zonnepanelen
zonnecollectoren en windturbines op deze eilanden te stimuleren

Toelichting 2C fiscale klimaatmaatregelen vormgeving EB tariefsaanpassing hogere

verbruiksschijven
In de budgettaire bijiage van het coalitieakkoord is hetvolgende afgesproken over de

tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven De tariefstructuur van de EB gas en elektra
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wordt minder degressief gemaakt door de tarieven in de hogere verbruiksschijven gas en

elektriciteit te verhogen De budgettaire opbrengst is taakstellend €250 miijoen in 2023 en €500

miljoen in 2024 en vender Deze maatregel hangt samen met de voorgestelde aanpassingen in de

richtlijn ETD uit Fit for 55 Deze maatregei moet 0 5 Mton C02 reductie in 2030 realiseren

Ten opzichte van de tarieven in het basispad van de ODE worden de ODE tarieven van schijf 2 en

schijf 3 elektriciteit per 2023 veriaagd De budgettaire derving bedraagt taakstellend €288 min in

2023 en €500 min euro in 2024 en vender De specifieke invulling van de tariefsverhoging binnen

deze taakstellingen iigt nu voor

Erzijn venschillende budgetneutrale opties voor invuiling EB maatregei hogere verbruiksschijven
Variant A maximale verduurzaminasprikkel

500 min via schijf 2 gas en schijf 3 gas

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Variant A verduurzaminqsprikkel

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas en beperkt via schijf 4 gas en schijf 4 eiektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Variant B arotere lastenverzwfarinQ arootverbruikers

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas schijf 4 gas en schijf 4 eiektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Variant A Variant A Variant B

Gas

Schijf 2

Schijf 3

Schijf 4

210 min

290 min

0 min

190 min

240 min

25 min

125 min

125 min

87 min

Elektriciteit

Schijf 2

Schijf 3

Schijf 4

323 min

177 min

0 min

293 min

207 min

45 min

262 min

238 min

163 min
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Vragen Coalitieoverleg donderdag 25 augustus

Inkomstenkader uitleg varianten A A en B

Inkomstenkader uitleg afspraken reiskostenvergoeding

Wat gebeurt er met de belastinginkomsten Hoeveel neemt dit toe

Wat kan wel en wat kan niet voor de koopkracht in 2022

Flankerend beleid SZW TONK en Bijzondere Bijstand

Naar voren halen huurverlaging wat heb je nodig in de huurtoeslag

Vragen over toeslagen

Energiebelasting tarieven wat is het basispad en welke varianten heb je voor

belastingvermindering en tarieven

Hoe zijn de gasbaten geraamd In hoeverre bestaat de kans dat later dit jaar alsnog grotere

meevallers binnenkomen

10 Hoeveel kostde verhogen van WML naar 14 euro per 1 juli 2025

11 Is het verlagen van de gehandicaptenkorting niet juridisch houdbaar

12 Tegemoetkoming studenten kan korting collegegeld snellerdan beurs verhogen

13 IBO maatregel over verhuurd vastgoed wanneer kan dit

14 Is de TES variant metoude eerste schijf ca 36 duizend euro uitvoerbaar
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1 Inkomstenkader uitleg varianten A A’ en B

Toelichting 2C fiscaie klimaatmaatregelen vormgeving EB tariefsaanpassing hogere
verbruiksschijven

In de budgettaire bijiage van het coalitieakkoord is hetvolgende afgesproken over de

tariefaanpassingen in de hogere verbruiksschijven De tariefstructuur van de EB gas en elektra

wordt minder degressief gemaakt door de tarieven in de hogere verbruiksschijven gas en

elektriciteit te verhogen De budgettaire opbrengst is taakstellend €250 miljoen in 2023 en €500

miljoen in 2024 en vender Deze maatregel hangt samen met de voorgestelde aanpassingen in de

richtlijn ETD uit Fit for 55 Deze maatregel moet 0 5 Mton C02 reductie in 2030 realiseren

Ten opzichte van de tarieven in het basispad van de ODE worden de ODE tarieven van schijf 2 en

schijf 3 elektriciteit per 2023 verlaagd De budgettaire derving bedraagt taakstellend €288 min in

2023 en €500 min euro in 2024 en vender De specifieke invulling van de tariefsverhoging binnen

deze taakstellingen ligt nu voor

Erzijn verschillende budgetneutrale opties voor invulling EB maatregel hogere verbruiksschijven
Variant A maximale verduurzamingsprikkel

500 min via schijf 2 gas en schijf 3 gas

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Variant A verduurzaminasprikkel

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas en beperkt via schijf 4 gas en schijf 4 elektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Variant B qrotere lastenverzwarinq qrootverbruikers

500 min via schijf 2 gas schijf 3 gas schijf 4 gas en schijf 4 elektriciteit

500 min via schijf 2 elektriciteit en schijf 3 elektriciteit

Variant A Variant A Variant B

Gas

Schijf 2

Schijf 3

Schijf 4

210 min

290 min

0 min

190 min

240 min

25 min

125 min

125 min

87 min

Elektriciteit

Schijf 2

Schijf 3

Schijf 4

323 min

177 min

0 min

293 min

207 min

45 min

262 min

238 min

163 min
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2 Inkomstenkader uitleg afspraken reiskostenvergoeding

Coaiitleakkoord

In het Coalitieakkoord is opgenomen datde maximale onbelaste reiskostenvergoeding van

nnomenteel € 0 19 per kilometer wordt verhoogd wordt met ingang van 2024 Hiervoor is

taakstellend € 200 min beschikbaar gesteld In 2024 en € 400 min vanaf 2025 structureel

Bedragen in min euro is saldoverslechterend iastenveriichtend

2023 2024

200

2025 struc

400CA Verhogen maximale onbelaste

reiskostenvergoeding

400

Voorjaarsnota
In de voorjaarsnota is besloten om de verhoging zoals afgesproken in het Coalitieakkoord een jaar
te vervroegen Hiervoor is aanvullend € 200 min beschikbaar besteld in 2023 en € 200 min in

2024

2023 2024

200

2025 struc

VJN Verhogen maximale onbelaste

reiskostenvergoeding

200

Totals taakstellende budget
In totaal is middels het CA en de VJN onderstaand taakstellend budget beschikbaar voor verhoging
van de maximale onbelaste reiskostenvergoeding

2023 2024

400

2025 struc

400CA VIN Verhogen maximale

onbelaste reiskostenvergoeding

200 400

Mogelijke verhoging maximale onbelaste reiskostenvergoeding

Binnen het beschikbare budget kan de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd worden

van de huidige € 0 19 per kilometer naar€ 0 2083 in 2023 en € 0 2267 in 2024 Een

verhoging in gebroken centen is echter zeer onwfenselijk voor de uitvoering en niet

mogelijk per 2023

Alternatief is een verhoging naar € 0 21 in 2023 en € 0 22 per 2024 Dit past binnen het

structurele beschikbare budget

Bij een verhoging naar € 0 21 in 2023 en € 0 23 vanaf 2024 is een structurele

aanvullende dekking nodig van € 36 miljoen per jaar

a

b

c

2023 2024

400

2025 struc

400a Verhogen maximale onbelaste

reiskostenvergoeding naarC 0 2083 in

2023 en € 0 2267 in 2024

b Verhogen maximale onbelaste

reiskostenvergoeding naarC 0 21 in

2023 en € 0 22 in 2024

c Verhogen maximale onbelaste

reiskostenvergoeding naarC 0 21 in

2023 en € 0 23 in 2024

200 400

218 327 327 327

218 436 436 436

1557361 00062



3 Wat gebeurt er met de belastinginkomsten Hoeveel neemt dit toe

Voor 2022 verwachten we totale belasting en premie ontvangsten van 349 1 mid Dit is ongeveer

3 hoger dan dit voorjaar verwacht ward Deze stijging wordt grotendeels gedreven doorde

hogere inflatie waardoor de nominale ontvangsten toenemen De hogere ontvangsten doen zich

bij de meeste belastingsoorten voor waarbij in absolute termen de loon en inkomensheffing

omzetbelasting vennootschapsbelasting en premie werknemensverzekeringen het sterkst

toenemen De inschatting van 349 1 miljard is gegeven de grote economische onzekerheid de

best mogelijke raming voor dit jaar De kans op meevallens ten opzichte van deze raming is niet

groterdan de kans op tegenvallens

Conform de begrotingsregels kunnen hogere belastingontvangsten niet ingezet worden voor

lastenverlichting Op deze maniervoeren we een trendmatig begrotingsbeleid de begroting wordt

ingezet om de economie te stabiliseren Het belangrijkste voordeel hiervan is dat het kabinet bij
een economische neergang niet direct de lasten hoeft te verhogen of hoeft te bezuinigen waarmee

voorkomen wordt dat de economie in slechte tijden een extra klap krijgt

Daarnaast geldt dat inflatie op korte termijn zorgt voor hogere belastinginkomsten maar met

enige vertraging ook voor hogere uitgaven Op termijn is dit effect neutraal Deze hogere

ontvangsten nu inzetten voor lastenverlichting betekent dus dat de rekening wordt neergelegd bij

toekomstige generaties

Tot slot is nog onzeker hoe duurzaam het effect van bijvoorbeeld hogere btw opbrengsten is Door

de inflatie stijgen de prijzen en nemen de opbrengsten van de btw toe maar burgers hebben niet

meer te besteden Op korte termijn kunnen hogere prijzen opgevangen worden met spaargeld
maar op iets langere termijn zullen burgers als significante loonsverhoging uitblijft hun

bestedingspatroon moeten aanpassen
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4 Wat kan wel en wat kan niet voor de koopkracht in 2022

• De cMEV raming laat een forse verslechtering van de koopkracht zien in 2022 ten opzichte van

de CEP raming in maart de mediane koopkrachtontwikkeling kwam uit op 6 8 terwijl het

CPB nog 2 7 raamde 4 1 procentpunt hoger De mediane koopkrachtontwikkeling voor

2023 is gematigd positief maar zeer onzeker en bovendien bij lange na niet voldoende om

het koopkrachtverlies van 2022 te hensteilen Daarbij zuiien sommige huishoudens de

komende maanden worden geconfronteerd met een hoge eindafrekening van hun

energieleveranciers Dat kan aanleiding zijn om toch nog maatregelen voor 2022 te nemen

Hiervoor zijn een aantal mogelijkheden aiiemaai met nadeien en risico s voorde uitvoering
• Verder ophoqen energietoesiag kan vender worden opgehoogd binnen de huidige regeiing

waarbij een bestuurlijk commitment van de VNG nog wel voorwaarde is Naar verwachting
zullen gemeenten dit bed rag pas in 2023 uitkeren gemeenten tijd tot en met 30 juni 2023

o Nadeei van deze optie is dat alleen huishoudens tot 120 procent van het sociaal

minimum worden gehoipen terwijl huishoudens viak boven die grens ook kunnen

kampen met betalingsproblemen Met het verder ophogen van het bedrag neemt het

risico dat een rechter vait over deze toename van ongeiijkheid beduidend toe Het is

belangrijk om goed aan te kunnen tonen wat er voor de groep net boven de 120

procent aan financieie compensatie beschikbaar is Daarmee kan de ophoging van de

energietoesiag niet ios gezien worden van andere maatregelen
• Incidentele verhoginq toeslagen Het is technisch mogeiijk de zorg en of huurtoesiag en of

kindgebonden budget met terugwerkende kracht te verhogen Hierbij geidt dat de zorgtoeslag
dit jaar met maximaai 412 euro kan worden verhoogd en de huurtoesiag met maximaal 204

Dit bedrag zou vervolgens in een keer worden uitbetaaid in januari 2023

o Erzijn geen nieuwe omstandigheden rond het verhogen van de toesiagen ten

opzichte van voor de zomer Het is technisch uitvoerbaar een toeslag in 2022 te

verhogen bijvoorbeeld de zorgtoesiag met 412 euro maar alleen als de veiledige

toeslagensystematiek overgenomen wordt terugvorderingen doelgroepafbakening

afbouwpercentage Omdat het nu verder in het jaar is is het eerst mogelijke moment

van uitkering opgeschoven naar januari 2023 De extra verhoging over 2022 wordt

dan als nabetaling in 2023 uitgekeerd
o Aan dit besluit kleven wel grote uitvoeringsrisico s het ieidt voor een deei van de

populatie naar schatting 5 10 tot hogere terugvorderingen Dit is extra zuur

wanneer mensen ongevraagd een verhoging in januari 2023 krijgen uitgekeerd en

biijkt dat zij deze vanaf mei 2023 weer moeten terugbetalen
o De hogere terugvorderingen kunnen ook leiden tot meer bezwaar en beroep Opgeteld

bij de extra benodigde dienstverlening en extra burgerinteracties kan dit een negatief
effect hebben op de reguliere uitvoeringsprocessen van toeslagen

o Dit overziend is de weging van de driehoekToesiagen eigenaar opdrachtnemer
codrdinerend opdrachtgever dat het onwenselijk is om Toesiagen te vragen deze

maatregei uit te voeren

o Nota bene naast de bovengenoemde uitvoeringsoverwegingen geidt dat de verhoging
van een toesiag een ongerichte maatregei indien dit bedoeid is om burgers te

compenseren voor hun energielasten Bijv de zorgtoeslag gaat naar in totaai 4 5

miijoen burgers waaronder ~400 000 18 en 19 jarigen van wie een aanzieniijk deel

nog thuis zai wonen en naar mensen in het buitenland

o Een verhoging van het kindgebonden budget heeft ook tot gevolg dat de doelgroep

groter wordt Dit heeft te maker met de inkomensafhankelijke afbouwsystematiek

Hierbij moet worden opgemerkt dat de doelgroep van de kgb beperkter is dan die van

de zorgtoeslag omdat de kgb zich uitsluitend richt op huishoudens met kinderen

• Ophogen biizondere biistand Het is technisch mogeiijk om een extra storting in het

gemeentefonds te doen om de bijzondere bijstand te verhogen Gemeenten hebben

beleidsvrijheid in de doeigroep hoogte en vormgeving van deze regeiing De meeste

gemeenten hanteren een inkomensgrens van 120 procent van hetsociaai minimum
_

o De bijzondere bijstand is zeer arbeidsintensief in de uitvoering voor gemeenten VNG

moet hiermee instemmen De kans bestaat dat ze dit alleen willen uitvoeren als

onderdeel van een groter structureel pakket
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o Als gemeenten deze middelen niet kunnen besteden staat het hen vrij om dit geld aan

andere zaken te besteden Dit komt de doelmatigheid van de inzet niet ten goede
5 Flankerend beleid SZW TONK en Bijzondere Bijstand

TONK CEnergie TONK

o In de coronacrisis is de doelgroep die in aanmerking kwam voor de bijzondere bijstand
verruimd met de TONK Dit betekende dat ook mensen die normaliter niet binnen de

doelgroep vielen omdat ze bijvoorbeeld een te hoog inkomen of teveel vermogen

hadden toch aanspraak konden maken op bijzondere bijstand
o Een herhaling hiervan stuit op ernstige uitvoeringstechnische bezwaren Dit is zeer

arbeidsintensief voor gemeenten omdat er per huishouden een toets op daadkracht en

daadwerkeiijke kosten nodig is Gemeenten kunnen dit niet voor grote groepen

huishoudens uitvoeren Daarnaast is onbekend of de TONK middelen ook echt bij de

gewfenste doelgroep terecht zijn gekomen
o Eventueel zouden er wel additionele middelen toegevoegd kunnen worden aan het

Gemeentefonds voorde bijzondere bijstand Hiermee geeft het kabinet ruimte aan

gemeenten om meer bijzondere bijstand uit te keren aan de huidige doelgroep
Vormgeving van eventuele extra middelen moeten van tevoren goed afgestemd zijn
met de VNG omdat ook dit uitvoeringstechnische gevolgen heeft Het zal in ieder

geval minder belastend zijn dan een energietoeslag of TONK

• Bijzondere bijstand
o Het is technisch mogelijk om gemeenten nog voor dit jaar meer middelen te geven

voor de bijzondere bijstand Dit betekent alleen niet dat ze de groep in de problemen
beter kunnen bereiken Hier was namelijk de energietoeslag voor vormgegeven om

het voor een deel ook automatisch te kunnen toekennen en op deze manier de

uitvoering bij gemeenten te ontlasten

o Daarbij is het goed om aan te geven dat gemeenten in het bestuurlijk overleg hebben

laten weten dat zij wel voor komend jaar een goed pakket willen zien vanuit het Rijk
voordat zij zelf verder onderzoeken hoe ze de kwetsbare groepen tegemoet kunnen

komen Zij hebben namelijk erg beperkte capaciteit die ook tijdens de coronacrisis al

flinkop proef is gesteld De uitvoering van de bijzondere bijstand is zeer

arbeidsintensief en vraagt daarmee veel van de uitvoering
o Eventuele additionele middelen worden toegevoegd aan de Algemene Uitkering in het

Gemeentefonds Dit betekent dat gemeenten absolute beleidsvrijheid hebben in de

besteding van deze middelen Dit leidt er ook toe dat gemeenten verschillende criteria

hanteren voor het uitkeren van bijzondere bijstand
o Met de Aanpak geidzorgen armoede en schulden wordt er vanaf 2023 structureel 40

miljoen euro toegevoegd aan de Algemene Uitkering voor bijzondere bijstand
schuldhulpverlening en armoederegelingen
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6 Naarvoren halen huurverlaging wat heb je nodig in de huurtoeslag

Wat is het inverdieneffect van de inkomensafhankelijke huurverlaging per 1 juii 2023 en hoe kan

daarmee warden omgegaan

Als de huurverlaging per 1 juli 2023 wordt doorgevoerd leidt dit tot een eenmalige

besparing van ca 114 miljoen euro op de huurtoeslag in 2023

In juni zijn met woningcorporaties prestatieafspraken gemaakt Onderdeel daarvan is een

huurverlaging per 1 januari 2024 Indien de huurverlaging eerder wordt ingevoerd leidt dit

tot een inkomstenderving voor woningcorporaties van 178 miljoen euro in 2023 Voorde

structurele inkomensderving van ca 350 miljoen euro vanaf 2024 zijn in de

prestatieafspraken afspraken gemaakt
Het vervroegen van de huurverlaging naar 2023 is voor corporaties alleen bespreekbaar
als het inverdieneffect in de huurtoeslag wordt ingezet voor betere betaalbaarheid van

huurders Daarvoor bestaan op korte termijn twee opties
o Met een structurele huurtoeslaqverhoqinq door het schrappen van de opslag van

204 euro per jaar wordt het inverdieneffect direct ingezet voor de betaalbaarheid

van huishoudens

o Met een incidentele huurtoeslaaverhoqing kan het inverdieneffect eenmalig worden

ingezet voor een betere betaalbaarheid Hierbij gelden wel de bovengenoemde

kanttekeningen en risico s De opslag in de huurtoeslag zou alleen gedeeltelijk
met maximaal 78 euro per jaar kunnen worden verlaagd met de incidentele

besparing Daarnaast is volgens BZK onzeker of woningcorporaties dit als

voldoende tegemoetkoming beschouwen gezien het beperkte incidentele

koopkrachteffect

Kan de huurtoeslag ook incidenteel worden verhoogd

Technisch gezien is het mogelijk om de huurtoeslag incidenteel alleen in 2023 te

verhogen Dit heeft echter tot gevolg dat huishoudens in 2024 weer worden

geconfronteerd met een huurtoeslagverlaging waardoor de koopkracht weer

achteruitgaat Dit zal tot onzekerheid leiden bij toeslagontvangers en extra vragen bij de

belastingtelefoon Dit kan de dienstverlening van toeslagen extra onder druk zetten

Bovendien vergroot dit het risico dat het hervormingspakket van de huurtoeslag dat

conform coalitieakkoord per 1 januari 2024 zou ingaan op onvoldoende politiek draagviak
kan rekenen Op dit moment is de samenleving en Tweede Kamer reeds verdeeld over de

gevolgen van het hervormingspakket voor huishoudens Het draagviak zal waarschijnlijk
verder afnemen als het hervormingspakket gepaard gaat met een gelijktijdige

huurtoeslagverlaging
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7 Vragen over toeslagen

Is het uitvoerinqstechnisch mogelnk om de verhoginq van de zorqtoeslag fbiiv 412 richtinq

burgers als energietoeslag te labellen

• Het is uitvoeringstechnisch niet mogeli]k de extra uitkering te herbenoemen naar bijvoorbeeld
energietoeslag Niet alleen bij de uitbetaling van het voorschot moet dit dan energietoeslag
worden genoemd ook in de definitieve berekening moet dit onderscheid dan terugkomen Dat

vraagt niet alleen een aanpassing van de brieven maar ook van de rekenmethodes om het

onderscheid tussen de reguliere zorgtoeslag en de energietoeslag goed te kunnen maken Dat

vergt verregaande systeemaanpassingen
• 0ns advies is om de toeslag niet te herlabelen De energietoeslag is op gelijke vwijze

onderhavig aan de toeslagensystematiek als de reguliere zorgtoeslag Burgers die op basis van

de reguliere grondslagen een terugvordering krijgen zullen dus altijd een deel van de

energietoeslag 66k moeten terugbetalen Dit is onbegrijpelijk voor een burger en zal naar

verwachting tot heel veel vragen en bezwaren leiden met grote druk op de

dienstverleningskanalen

Wanneer wordt de toeslag van lanuari op hun rekenino mensen oestort

• Als de toeslag voor 2023 wordt verhoogd met bed rag X dan ontvangen mensen op 20

december een verhoging van de zorgtoeslag van 1 12 van bedrag X op hun rekening
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8 Energiebelasting tarieven wat is het basispad en welke varianten heb je voor

belastingvermindering en tarieven

BeJeidsopties EB 2023

Bel

vermindering
bevriezen

tariefsverlaging
2 5 ct gas en

elektridteit

Alle

parameters

^
EB 2022

bevriezen

Alleen Bel

vermindering
bevriezen

2023

basis
Ontwikkeling geintegreerde tarieven EB en

ODE

2022 2022

basis verlaagd
2021

Aardaas per m schiif 1 fin eurocent excl

Btwl
43 37 44 97 44 97 51 11 44 97 51 11 48 45

Elektridteit per kWh schiif 1 fin eurocent

excl btw^
12 43 12 24 6 73 10 47 6 73 10 47 7 82

Belastingvermindering fin euro s excl
461 62 462 62 681 63 493 27 681 63 681 63 681 63

btwl

Btw tarief energie 21«Vb 2iqt 9 Vb 2iqt

Finandeel voordeel huishouden gemiddeld
€ 400 € 228 € 328

verbruik beleidsoptie EB met 21^0 btw

Financieel voordeel huishouden gemiddeld

verbruik beleidsoptie EB met 9° o btw
€ 854 € 699 € 789

Budgettaire derving beleidsopties EB deel

in min
C 3 060 € 1 551 € 2 438

Aanvullende derving indien BTW 9 ^t in

min
€ 3 353 € 3 460 € 3 398

Toelichting

U heeft gevraagd omi een overzicht van de tarieven en opties in de energiebelasting voor

huishoudens Onderstaande tabel toont in de linkerhelft de gehanteerde tarieven in 2022

en de huidige voorziene tarieven voor 2023 De rechterhelft toont drie opties om de

energiebelasting in 2023 te verlagen
In 2022 is de energiebelasting tijdelijk verlaagd verhoging belastingvermindering en

verlaging 2
^
en 3

^

schijf elektriciteit en is daarnaast het btw tarief op energie vanaf 1

juli tijdelijk verlaagd van 21 naar 9 Dit pakket loopt per 1 januari 2023 af

In de kolom 2023 basis CA HH zijn de nieuwe tarieven voor de schijf en de

belastingvermindering in de energiebelasting weergegeven die gelden per 1 januari 2023

Ten opzichte van 2022 veranderen de tarieven door 1 afloop compensatiepakket 2

tariefschuif schijf Coalitieakkoord en Klimaatakkoord aardgas duurder elektriciteit

goedkoper 3 opioop basispad m n voormalige ODE tarieven 4 indexatie NB de

tariefschuif in het CA zorgt persaldo gemiddeld voor een lastenverlichting voor

huishoudens

Om huishoudens via de belastingen en de energierekening tegemoet te komen voorde

hoge energieprijzen zijn erdrie knoppen^
1 Belastingvermindering verhogen dit is binnen de EB de meest gerichte knop

om huishoudens te compenseren circa 93 van het budget slaat neer bij
huishoudens en 7 bij bedrijven Doordat de belastingvermindering een korting
met een vast bed rag is en lage inkomens doorgaans een lagere energierekening
dan hoge inkomens hebben is de belastingvermindering vergeleken met een

^We kijken alleen naar de parameters die relevant zijn voor huishoudens De hogere verbruiksschijven verlopen dan wel conform basispad
CA evt metljaarbudgetneutraal uitstel
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verlaging van de EB of btw tarieven een gerichtere knop om lage inkomens te

ondersteunen

2 Tarieven sdiijf gas en elektriciteit verlageti Deze tarieven kunnen wforden

verlaagd tot het Europese minimum 0 95 cent schijf gas en 0 1 cent schijf
eiektriciteit De budgettaire derving van de verlaging 1® schijf eiektriciteit siaat

voor circa 77 neer bij huishoudens De verlaging schijf gas siaat voor ca 73

op huishoudens Deze optie is relatief minder gericht op lage inkomens en juist
meer op huishoudens met een hoger verbruik bijvoorbeeld een groot een

vrijstaand huis of door een slecht geisoleerde woning
3 Verlaging btw op energie Het verlaagde btw tarief op energie van 9 kan

verlengd worden in 2023 Vergeleken met een verlaging van de tarieven in de EB

is de btw maatregel meer gericht op huishoudens Het grootste deel van de

bedrijven kan de in rekening gebrachte btw namelijk al in aftrek brengen Hoge
inkomens hebben doorgaans een hoger energieverbruik en profiteren daarom

relatief meer van een btw verlaging dan lage inkomens

• Verduurzamingsprikkel Het effect op de verduurzamingsprikkel is het kleinst bij

verlaging van het tarief eiektriciteit of verhoging van de belastingvermindering In het

algemeen is het effect van alle opties bij een tildelMke verlaging op de klimaatdoelen naar

verwachting beperkt Het is wel belangrijk dat de verlaging tijdelijk is o a de tarieven in

de schijf van de energiebelasting vormen een belangrijke prikkel voor verduurzaming en

energiebesparing
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9 Hoe zijn de gasbaten geraamd In hoeverre bestaat de kans dat later dit jaar

alsnog grotere meevallers binnenkomen

In de huidige gasbatenraming is voorde jaren na 2023 een prijsafslag van ca 30 toegepast

op marktprijzen voor gas de p Voorts is het zo dat door de gasprijsstijging in de afgelopen

dagen iweken de actuele prijzen hoger liggen dan de p ten tijde van de naming

Er kan niet \worden aangenomen dat gasbaten proportioneel stijgen indien een hogere prijs

wordt verondersteld Van\Afege de complexe opbouvw van de gasramingen met o a interacties

met winningskosten kas transverschillen bij dividenduitkeringen EBN kosten voor Norg leidt

een 30 hogere gasprijs niet tot 30 hogere gasbaten
Het hanteren van deze ramingssystematiek is passend temeer gezien de grote

gasprijsvoiatiliteit Indien de prijs daalt teriwijl de baten ai wei zijn uitgegeven ontstaat een

dekkingsopgaven onder het uitgavenkader
De huidige gasbatenmeevaller van 8 5 miijard euro beslaat de jaren 2022 2027 Deze iwordt

nu ingezet voor koopkrachtreparatie voor de korte termijn terwiji naming verondersteit dat de

gasprijzen ookde komende jaren reiatief hoog zuiien zijn

Normaiiter worden de gasbaten bij Voorjaarsnota opnieuw geraamd
Mochten de gasbaten hoger uitvaiien dan nu verondersteid dan kan deze meevaiier \«orden

aangewend voor koopkrachtondersteuning

1557361 00062



10 Hoeveel kost de verhogen van WML naar 14 euro per 1 juli 2025

Als aanvullend op het naar voren halen van de WML verhoging van 7 5 naar 2023 wordt gekozen
om het WML verder te verhogen naar 14 euro per 1 juli 2025 dan wordt deze op basis van de

huidige ramingenj per 1 juli 2025 beleidsmatig verhoogd met 4 29 De kosten hiervan zijn

ongeveer 2 6 miljard structureel Hierbij wordt gerekend met de koppelingen als in het CA en de

toegevoegde koppeling van de AOW uit de voorjaarnota Loongerelateerde uitkeringen zijn dus

uitgezonderd omdat er voldoende tijd is om een wetswijziging doorte voeren

xC 1 min ] 2024 2025 2026 2027 Struc

Wml verhoging naarC 14 per uur per 1 7 2025

CA koppelingen]

0 304 616 631 714

Koppelen AOW aan deze verhoging

Doorwerking huurtoeslag

0 692 1407 1441 1693

0 171 171 171 171

Totaal 0 1 167 2 194 2 243 2 578

Nota bene

De benodigde beleidsmatige verhoging om op een minimumloon van 14 euro per uur uit te komen

is afhankelijk van de verwachte contractloonontwikkeling Als de contractloonontwikkeling in

toekomstige ramingen van het CPB MEV 2022 CEP 2023 cMEV 2023 etc wordt aangepast dan

wijzigt ook het benodigde stijgingspercentage en daarmee het budgettaire effect Een kleine

bijstelling in de raming van de loonontwikkeling leidt tot grote budgettaire verschillen Dit maakt

deze raming zeeronzeker
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11 Is hetverlagen van de gehandicaptenkorting niet juridisch houdbaar

PM volgt
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12 Tegemoetkoming studenten kan korting collegegeld sneller dan beurs verhogen

Specifiek de groep studenten tegemoet komen kan pas per studiejaar 2023 2024 Dat kan via

instellingen de route van een verlaging van het collegegeld of via de studiefinanciering Dan zijn
erde volgende opties

1 Structureel verhogen basisbeurs voor uitwonende studenten dit kan per respectievelijk 1 8

2023 mbo en 1 9 2023 ho Dit moet wettelijk worden geregeld en moetdaarom zeer

spoedig worden meegenomen in het Wetsvoorstel herinvoering basisbeurs ho Als vuistregel
een verhoging van de basisbeurs met 10 euro per maand kost ca 30 min euro per jaar voor

uitwonende studenten Het verhogen van de beurs vooralleen uitwonende studenten is het

meest doelmatig Daarmee worden de studenten bereikt die de meeste kans hebben te maken

te krijgen met inflatie en of stijgende energieprijzen Het is ook mogelijk de basisbeurs voor

alle studenten ook thuiswonend te verhogen Dat kost voor een verhoging van 10 euro per

maand ca 70 min euro per jaar
2 Incidenteel verlaoen collegegeld hierbij wordt het wettelijk collegegeld verlaagd waardoor

studenten minder betalen aan instellingen en instellingen in plaats hiervan een hogere bijdrage
vanuit het Rijk krijgen Dit vergt een wetswijziging en is mogelijk vanaf studiejaar 2023 2024

startend September 2023 Het collegegeld voor 2022 2023 is al vastgesteld en kan niet op

tijd voor 1 September 2022 worden gewijzigd Een wijziging met terugwerkende kracht is

niet mogelijk omdat veel studenten het collegegeld voor aankomend collegejaar reeds hebben

betaald en instellingen dan collegegeld moeten terugbetalen Dit wordt niet als uitvoerbaar

gezien Vanaf 2023 2024 is een verlaging wel mogelijk De hoogte van het collegegeld kan op

een te bepalen bedrag worden vastgesteld Ter illustratie de halvering van het collegegeld
mbo ho tijdens corona kostte 1 mid euro Een nieuwe halvering zal waanschijnlijk hoger
uitvallen vanwege hoger collegegeld dan in 2021 en gewijzigde studentenaantallen

3 Moceliike optie incidenteel verhogen basisbeurs Het is onzeker of een inddentele verhoging
van de basisbeurs mogelijk is per 1 September 2023 Daarvoor moet het lopende wetsvoorstel

herinvoering basisbeurs ho worden gewijzigd Dit is momenteel aanhangig bij de Raad van

State Er moet beoordeeld worden of de wijziging zo substantieel is dat het wetsvoorstel

opnieuw aanhangig gemaakt moet worden bij de Raad van State Indien dat het geval is

wordt invoering per 1 September 2023 niet haalbaar geacht Ook is het de vraag of een

incidentele verhoging uitvoeringstechnisch mogelijk is voor DUO
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13 IBO maatregel over verhuurd vastgoed wanneer kan dit

In het IBO vermogensverdeling is een optie opgenomen fiche 23 met daarin de optie om

verhuurd vastgoed standaard aan te merken als belegginsvermogen voorde

Bedrijfsopvolgingsregeling BOR en de Doorschuifregeling DSR

De BOR is alleen van toepassing op ondernemingsvermoaen en niet op beleggingsvermogen
Voorde bedrijfsopvolgingsregeling BOR en doorschuifregelingen DSR vi^ordt wettelijk

vastgelegd dat aan derden verhuurd vastgoed beleggingsvermogen vormt

Onderscheid maken tussen ondernemings en belegginsvermogen is in de praktijk lastig
vooral bij vastgoed

Uitgangspunt van de Belastingdienst is dat verhuurd vastgoed kwalificeert als

beleggingsvermogen Er worden echter veel procedures gevoerd over dit onderwerp met een

onzekere uitkomst

Door dit fiche uit te voeren en vastgoedexploitatie wetteliik standaard aan te merken als

beleaainasvermoaen wordt hierover de nodige duidelijkheid venschaft en vifordt voorkomen dat

de reikwijdte van de BOR en DSR onbedoeld toeneemt

De maatregel voorkomt daarmee een mogelijke toekomstige fonse derving van

belastinginkomsten Op dit moment zijn alle rechtszaken van de Belastingdienst nog in het

voordeel van de Belastingdienst geweest Omdat er geen wettelijke standaard is is mogelijk

toekomstige derving onzeker omdat niet voorspeld kan worden of en welke procedures in de

toekomst mogelijk in het nadeel van de Belastingdienst zullen uitvallen De budgettaire

raming van deze maatregel is daarom op dit moment 0

Voor de belastingdienst is het wel een belangrijke maatregel om te nemen zodat er minder

rechtszaken hoeven te worden gevoerd en er een duidelijke wettelijke standaard is Dit kan

ingevoerd worden per 2023
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14 Is de TES variant met oude eerste schijf ca 36 duizend euro uitvoerbaar

Indien deze wijziging plaatsvindt langs de parameters conform onderstaande omschrijving van de

maatregel is het voorstel uitvoerbaar per 2023

Afwijkende voorsteiien om een nieuwf tarief te introduceren zijn niet uitvoerbaar per 1 januari
2023

Omschrijving van de maatregel

• Introduceren van een nieuwe eerste schijf in de inkomstenbeiasting met een tarief van

36 38 0 66 procentpunt iager dan huidige eerste schijftarief tot een inkomen van €

36 829

• Het tarief is zodanig gekozen dat de budgettaire derving overeenkomt met de derving die

gepaard gaat met het maximaai verhogen van de zorgtoeslag in 2022 € 412 verhoging van

de zorgtoesiag is mogeiijk zonder wetsw ijziging

• Aitematief is het veriagen van het tarief in de huidige eerste schijf met 0 54 procentpunt

naar 36 5 de effecten hiervan zijn ook weergegeven
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Staatssecretaris FBVan

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp
Datum

RE Stukken gesprekken fractievooi^itters augustusbesluitvorming

vrijdag 26 augustus 2022 21 37 57

PersoonsgegevensBeste

Dank

Mag ik een print van deze e mail plus bijlagen Ik ben rond 12 15u op kantoor

Mvg

Mamix

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

PersoonsgegevensVan

Datum vriidag 26 aug 2022 7 49 PM

Persoonsgegevens

Onderwerp Stukken gesprekken fractievoorzitters augustusbesluitvorming

Hoi Sigrid en Marnix

Morgen tussen 13 00 en 17 00 uur vinden de gesprekken met de verschillende fractievoorzitters plaats

Bijgevoegd vinden jullie de geannoteerde agenda Onderaan deze mail kunnen jullie voor de helderheid ook nog de

planning vinden

Bijgevoegd vinden jullie daarnaast de volgende stukken t b v van de gesprekken met de fractievoorzitters

1 Twee nieuwe pakketten met beschrijving

2 SZW doorrekening van de twee pakketten

3 Maatregelen uit het IBO die mogelijk zijn

4 Maatregelen die specifiek de top van de vermogensverdeling raken

5 Belastingconstructies en oneigenlijkgebruik

6 Gerichte manieren om kinderen in armoede te bereiken
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7 Uitleg maatregel harmonisatie vermogensgrenzen toeslagen

Ooenstaande vraae is noe of iullie al deze stukken moreen met de fractievoorzitters willen bespreken en vooraf dan

willen delen

Tot slot is een stuk bijgevoegd n a v jouw vraag Marnix te weten

8 Redeneerlijn fiscaal neutraal vermogen

Bart en ik zullen morgen wat eerder op FIN zijn voor een eventuele voorbespreking

Groet Karlijn

Planning zaterdag 17 augustus

A ebex

Webex

MinFin

iWebex

13 00 uur

14 00 uur

15 00 uur

16 00 uur

Persoonsgegevens
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Annotatie gesprekken fractievoorzitters zaterdag 28 augustus

Aanleiding

Zaterdag 28 augustus spreekt u de fractievoorzitters van de vier coaiitiepartijen In voorbereiding

op deze gesprekken zijn er twee nieuwe pakketten samengesteld en doorgerekend pakket D en

pakket E Daarnaast is antwoord gegeven op een aantal vragen die de fractievoorzitters nog

hebben gesteid over a weike maatregelen uit het IBO mogelijk zijn b mogelijke maatregelen
die de top van de vermogensverdeling raken c belastingconstructies en oneigenlijk gebruik d

overgerichte manieren om kinderen in armoede te bereiken en e over de maatregel
hamnonisatie vermogensgrenzen toesiagen

Planning
13 00 uur

14 00 uur

15 00 uur

16 00 uur

Pieter Heerma Webex

Gert Jan Segers Webex

Sophie Hermans MinFin

Jan Paternotte Webex

Agenda
• Terugblik gesprekken afgelopen week

• Verkennen wensen bij de voorliggende pakketten pakket D E waar te landen

Mogelijke introductie bij de pakketten
• Op basis van het coalitieoverleg op donderdag 25 augustus zijn er twee mogelijke pakketten

met maatregeien samengesteld In de pakketten zijn de varianten opgenomen waar een

gemene deler zit tussen verschillende partijen
• Pakket D bestaat voornamelijk uit incidentele maatregeien Structureel wordt het

kindgebonden budget verhoogd en vindt extra iastenverlichting plaats voor middeninkomens

Voorde incidenteie dekking worden meevallers aan de uitgavenkant ingezet Voorde

maatregeien met structureie kosten worden enkeie structurele maatregelen genomen ter

dekking via vermogen

• Pakket E is een incidenteel pakket aangevuld met structureie maatregelen die de iasten op

arbeid verlichten en leiden tot een structureie koopkrachtverbetering Daartegenover staan

enkeie structureie hervormingen op het gebied van vermogen die meer baians brengen in de

Iasten op arbeid en vermogen

• U kunt herhalen dat een flink pakket op tafei is gelegd en dat er nu met name gesproken
moeten worden over de structureie maatregelen Uitgangspunt blijft dat maatregelen voorzien

moeten worden van budgettaire dekking
• U kunt nogmaals benadrukken dat het van belang is om met een stevig koopkrachtpakket te

komen waar de coalitie zich aan committeert om herhaling van het Voorjaar te voorkomen

Daarnaast kunt u benadrukken dat alle incidentele maatregelen die nu worden genomen op

termijn opnieuw tot een koopkrachtvraagstuk leiden als de energieprijzen niet weer henstellen
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Maatregelen uit het IBO Vermogensverdeling

uitvoerbaar in

2023
Fiche Maatregel {4 saldoverslechterend opmerking2023 2024 2025 2026 2027 struc

Invoering Aandeelhoudersregister

Betere borging van aangiftedata tbv monitoring en evaluates

fiscale regelingen
Periodiek jaarlijks in beeld brengenvan opmerkelijke

belastingconstructies

Vermogensdata transparantie

Afschaffen lage Vpb tarief en maatvoering met eventuele

aanpassingen in de schijfgrenzen en het lage tarief

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

1 Nee Lange termijn

2 Nee Lange termijn

3 Nee Lange termijn

4 Nee Lange termijn

6 4018 4018 4018 4018 4018 4018 Ja

7 543 524 505 487 468 189 Ja

Beperken kan wel maar niets

wijzigingen aan uitzonderingen
Afschaffen lenen van de eigen bv8 0 0 0 0 0 53 Nee

Mkb winstvrijstelling afschaffen

Afschaffing DSR voor het aanmerkelijk belang in de IB voor

vererving en schenking

Afschaffen van vrijstelling twaarde going concern in de BOR

Gelijker belasten eigen woning met andere vermogensvormen

door verhogen eigenwoningforfait en verlagen

Jnypotheekrenteaftrek
Belasten waardeontwikkeling eigen woning

Beperken kan wel9 1800 1800 1800 1800 1800 1800 Nee

10 30 32 35 PM PM 80 Nee Per 2024

11 113 125 PM PM 350 Nee Per 2024

Mogelijk per2024j mits door

herpriotering EWF verhogen kan wel

per 2023

12 2300 3900 PM PM PM 21600 Nee

13 PM PM PM 4300 Nee

Technisch uitvoerbaar per 2023 maar

voor markt niet

Technisch uitvoerbaar per 2023 maar

voor markt niet

Verlagen aftoppingsgrens pensioensparen aftoppen €68 00014 PM PM PM 460 460 460 Nee

Afschaffen nettopensioen nettolijfrente15 10 PM PM 30 Nee

Aanpassen regeling tijdelijke verhuur eigen woning

Afschaffing giftenaftrek

Beperken HRA tot € 300 000 vervallen bijleenregeling
vervallen dertig jaarstermijn en vervallen fiscale toets

aflossingsverplichtlng

Aftoppen vrijstellingwaarde going concern 25 en aftopping
€5 min

16 2 2 2 2 2 2 PM

17 PM PM PM 339 PM

18 200 315 PM 1300 Nee

19 91 102 PM PM 300 Nee Per 2024
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Nieuwe eigenwoningschulden vallen onder wetsvoorstel

excessref lenen bij eigen vennootschap

Afschaffing uitzondering eigenwoningschelden

Kleine aanmerkelijk belangpakketten uitzonderen van de BOR

Verhuurd vastgoed standaard aanmerken als

beleggingsvermogen voor de DSR en de BOR

Verlagen hypotheekrenteaftrek via grondslagversmalling

Beperken hypotheekrenteaftrek via aftopping aftrekbare schuld

Verminderen belastingvoordeel van eigenwoningbezit via het

verhogen van het eigenwoningforfait naar 0 90 in 2025

20 PM PM PM 7 Nee

21 25 25 25 25 25 Nee

Waarschijnlijk per 202422 PM PM PM PM PM Nee

Waarschijnlijk per 2024 maatregel
voorkomt derving in de toekomst

23 PM PM PM PM PM Nee

24 900 1800 PM PM 7100 Nee

25 200 315 PM 1300 Nee

26 800 1500 2400 2400 2400 2400 Ja Kan niet in EVA

Aanpassen kan dmv

structuurwijzigingen en dus niet in

2023

Aanpassing giftenaftrek27 10 20 30 40 50 50 Ja

Verhoging lage box 2 tarief naar 3028a 300 300 300 300 300 300 Ja

28b Verhoging lage box 2 tarief naar 35 900 900 900 900 900 900 Ja

Tariefopstap in box 2 In VJN eruit gehaald29 200 200 200 200 200 200 Nee

Het vrijstellen vanwoningen als hoofdverblijf voor de

overdrachtsbelasting
Schenk en erfbelasting hogertarief grote vermogens Optie A

derde schijf met een 10 punt hogertarief bij verkrijgingen
300 000 in combinatie met hogere vrijstellingen in de

erfbelasting
Schenk en erfbelasting hogertarief grote vermogens Optie B

een 25 hoger tarief in de tweede schijf met 25 voor

kinderen 45 voor kleinkinderen en 50 voor overige

verkrijgers
Schenk en erfbelasting gelijktrekken tarieven kinderen en

kleinkinderen Optie A 14 over eerste €130 425 28

daarboven

Belastend30 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Ja

Belaste nd40a 32 32 32 32 32 Nee

Mits geen extra schijf40b 245 245 245 245 245 245 Ja

Mits geen extra schijf41a 540 540 540 540 540 540 Ja

Schenk en erfbelasting gelijktrekken tarieven kinderen en

kleinkinderen Optie B 36 bovenC 130 425 voor kinderen en

kleinkinderen

Mits geen extra schijf41b 680 680 680 680 680 680 Ja

Schenk en erfbelasting beperking estateplanning in huwelijk42 PM PM PM PM PM PM Nee

Brede vermogensbelasting box 1 2 en 344 PM PM PM 3600 Nee

45 Verplichte winstdeling grote bedrijven

Harmoniseren vermogenstoetsen

PM PMI PM PM PM PM Nee

0 684 0 684 0 684 0 684 0 68446 PM
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Vermogensinkomensbijtelling en vermogenstoetsen uitbreiden

met vermogensgrondslag binaen box 2

Overwaarde eigen woning meetellen in de

vermogensinkomensbijtelling VIB in de WIz en Wmo

bescbermd wonen

47 PM PM PM PM PM PM Nee

48 PM PM PM 140 140 140 Nee

Automatiscbe pensioenopbouw voor zelfstandigen met

uitstapmogelijkbeid opt out

Verplichte pensioenopbouw tot 60 000 euro voor zelfstandigen

Waarschijnlijfc belastend49 PM PM PM PM PM PM Nee

Belastend50 PM PM PM PM PM 900 Nee

Waarschijnlijk niet uitvoerbaar maar

afhankelijk van vormgeving
Fiscalisering AOW51 6100 PM PM PM PM 4500 PM

52 Geleidelijke vermogenstoets

Introduceren vastgoedbelasting

De waardegrond locatie gedeeltelijk belasten

0 0 0 0 Nee

Opbrengst per procentpunt

Opbrengst per procentpunt

55 PM 26000 26000 26000 Nee

56 PM 13000 13000 13000 Nee

Bela stingconstructies

Giftenaftrek via eigen ANSI

Maximeren giftenaftrek

Afschaffen giftenaftrek

Giftenaftrek in combinatle met gelieerdheid ANBl afschaffen

Fiscale vrijstellingen via NSW landgoederen

Vroegtijdig evalueren van de nieuwe voorwaarden werkt de

nieuwe wetgeving Verzamelen van data is van belang

Belastingvoordeel via de 30 regeling

Afschaffen vrijstellingen box 2 en box 3 binnen de 30 regeling
eventueel met een heffingsvrij deel

Box 1 versus box 3 vastgoed als inkomen uit arbeid of uit

vermogen

Vanaftwee of drie onroerende zaken vastgoed aanmerken als

inkomen uit arbeid en dus verplicht box 1 belastingte betalen

Lenen en investeren via eigen BV

Lenen van de eigen BV afschaffen

Lenen van de eigen BV maximeren wetsvoorstel

Eigenwoningschuld afschaffen bij lenen van de eigen BV

Opbrengst Uitvoerbaar

1

Ja maximeren of afschaffen giftenaftrek we t in combinatie

met gelieerdheid

50 150 min struc

2

Evalueren kanGeen

3

PM Ja optermijn

4

Wordt deels opgelost door werkelijk rendement box 3Geen

5

44 136 min Ja per 2023 Sommige onderdelen optermijn mogelijk

Boxboppen tussen box2 en 36
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Belastingtarieven box 2 en box 3 gelijker makea door inperken

lage vpb tarief hoger en lagere grondslag en afshaffen

lenen van eigen bv

Forfaitaire heffing over waarde van beleggingen in BV box 2

moeilijk uitvoerbaar

Meer recht op toes agen en aftrekkosten door vermogen in box

Lage vpb tarief afschffen is mogelijk^ forfaitaire heffing niet

mogelijk
4000 min

7 2

Box 2 vermogen meenemen in toetsingsinkomen

vermogensinkomensbijtellingen en vermogenstoetsen

Overwaarde eigen huis meetellen

Toekomstig voordeel aan kinderen laten toekomen

Verarmingscriterium uitbreiden voldaan als met zonder

zakelijke vergoeding afzlet van de mogelijkheid om

opbrengsten te genereren

Oneigenlijk gebruik maken van de BOR

Afschaffen van de BOR inclusief betalingsregeling

Aftoppen BOR op 5 miljoen

Vocrdelige vermcgenstransacties binnen defamilie
Niet langer renteaftrekverlenen over leningen vangelieerde

lening verstrekkers

Wetsvoorstel uit 2018 invoeren schijnhuwelijken niet

accepteren uitgaan van BO BO verdelinj

85 390 min Ja op termijn indien aandelen box 2 tvorden geregistreerd

8

PM PM

9

100 300 min Ja vanaf 2024

10

PM PM
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Maatregelen die de top van de vermogensverdeling raken

De top 1 rijkste huishoudens 80 000 huishoudens bezit in 2020 ruim een kwart van het totale

vermogen Dit hoge vermogen zit vooral in het aanmerkelijk belang box 2 Bijna driekwart van

het totale aanmerkelijk belang is in bezit van de top 1 Het totale aanmerkelijk belang tussen

2006 en 2020 met 155 gestegen dat is meer dan toee keer zoveel als het totale vermogen in

die periode gestegen is 60 Er zijn ook belastingen die vooral wforden gebruikt door de top die

de totale belastingdruk verlagen waaronder de mogelijkheid om te lenen van de eigen bv en het

voordelig overdragen van vermogen aan de volgende generatie

Mogelijke maatregelen voor de top 1

1 Excessief lenen in box 2

Het vermogen in de top 1 van de verdeling zit met name in box 2 Via het vender inperken van

mogelijkheden tot lenen van de eigen BV kan belastinguitstel onder deze groep wforden verkleind

\waardoor hun belastingdruk meer gelijk wordt met de belastingdruk van andere type w^erkenden

Hier vwordt al beleid op gemaakt vanaf 1 januari 2023 moeten dga s die meer dan 7 ton lenen IB in

box 2 betalen

Het is mogelijk de grens van 7 ton vender te verlagen of af te schaffen tot 17 500 zodanig dat

dga s dus eerder IB in box 2 moeten betalen en het lenen van de eigen bv vender virordt

ontmoedigd Het betreft een parameteraanpassing die uitvoerbaar is per 2024

2

Er bestaan verschillende beleidsopties om de BOR voorgrote vermogensoverdrachten te beperken
Hierdoor worden de mogelijkheden voor het onbelast overdragen van vermogen voor de grootste

vermogens verkleind In de huidige wetgeving is er 100 vrijstelling binnen de BOR tot een

vermogen van 1 13 miljoen Daarboven is de vrijstelling voor de erf en schenkbelasting 83

Geen van de BOR opties zijn parameteraanpassingen Invoering is mogelijk per 2025

Variant 1 100 vrijstelling tot 5 miljoen ondernemingsvermogen 0 over het meerdere

• In deze variant wordt een harde aftoppingsgrens geintroduceerd Grote vermogens vanaf 5

miljoen betalen vanaf dit bed rag schenk en erfbelasting
• Deze maatregel levert 46 miljoen incidenteel op 173 miljoen structureel

Variant 2 100 vrijstelling tot 1 miljoen ondernemingsvermogen 25 tussen de 1 en 5 miljoen
en 0 over het meerdere

• Deze variant gaat iets verder dan variant 1 Er is een 100 vrijstelling tot 1 miljoen

ondernemingsvermogen daarna neemt de vrijstelling voor de schenk en erfbelasting snel af

• Deze maatregel levert incidenteel 69 miljoen op en 241 miljoen structureel

Variant 3 100 vrijstelling tot 1 miljoen ondernemingsvermogen 50 over het meerdere

• In deze variant worden vermogens vanaf 1 miljoen niet meer volledig vrijgesteld voor de erf

en schenkbelasting Het betreft een minder vergaande variant die als keerzijde heeft dat hij
minder gericht is Al vanaf 1 miljoen ondernemingsvermogen wordt de BOR ingeperkt Dat

betekent dat niet alleen de top van de vermogensverdeling wordt geraakt
• Deze variant levert 31 miljoen incidenteel op en 103 miljoen structureel

3 Erf en schenkbelasting

Er bestaan verschillende beleidsopties binnen de erf en schenkbelasting om die zodanig te

hervormen dat grote vermogens zwaarder belast worden bij vererving of schenking

Variant 1 Extra tariefgroep voor beiaste verkrijgingen boven de €300 000 verhoging vhjstelling

partners naar €900 000 vrijstelling €30 000 vooralle verkrijgers
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• Deze variant is ongeveer budgettair neutraal en is geraamd op 32 miljoen euro structureel

saldobelastend Kleinere verervingen en schenkingen worden lager belast grotere verervingen

en schenkingen juist zwaarder

• Voor verkrijgingen boven de €300 000 wordteen extra tariefgroep geintroduceerd die 10

punt hoger ligt Ergeldt dan een tarief van 30 voor kinderen 46 voor kleinkinderen en

50 voor overige erfgenamen
• Vanwege de introductie van een extra tariefschijf is deze variant mogelijk per 2024

structuuraanpassing

Variant 2 De tarieven in de tweede schijf worden met 25 verhoogd Net tarief komt daar uit op

25 voor kinderen 45 voor kleinkinderen en 50 voor overige verkrijgers
Met deze variant worden grotere verervingen en schenkingen zwaarder belast zonder dat een

terugsluis plaatsvindt naarde erf en schenkbelasting bij kleinere vermogensoverdrachten
zoals in variant 1

• Deze variant levert 245 miljoen structureel op en is in tegenstelling tot variant 1 mogelijk per

2023

4 Tarieven box 2

In de top 1 van de vermogensverdeling zit veel vermogen in aanmerkelijk belang Het tarief

in box 2 waarin vermogen aanmerkelijk belang wordt belast kan worden verhoogd

Hierbij geldt wel dat first best is om het lage vpb tarief te verhogen Daarmee wordt het

marginale tarief van DGA s ook verhoogd net als bij een hoger box 2 tarief maar wordt de

winst direct belast en zijn daarmee de mogelijkheden voor belastinguitstel verkleind Met het

verhogen van het box 2 tarief alleen wordt de prikkel voor belastinguitstel juist groter

Een verhoging van 1 punt in het box 2 tarief levert 137 miljoen op
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Maatregelen specifiek gericht op oneigenlijk gebruik

beleidsrichtingen Opmerkelijke belastingconstructies }

Vormen van belastingconstructies in onderstaande tabel zijn opgenomen in hetIBO

Vermogensverdeling Sommige constructies zijn inherent aan het boxenstelsel andere constructies

zijn hetgevolg van fiscale regelingen of bestaande aftrekposten In onderstaande tabel zijn

beleidsrichtingen gegeven als mogelijke oplossing bij de lijst met belastingconstructies Sommige

beleidsrichtingen zijn niet concreet uitgewerkt momenteel niet mogelijk in de uitvoering of leveren

budgettair geen opbrengst op De beleidsrichtingen waar u mee verder zou kunnen zijn onder aan

de tabel toegelicht

Beleidsrichtingen Oprengst Uitvoerbaar

1 Giftenaftrek via eigen AN BI

• Maximeren giftenaftrek
• Afschaffen giftenaftrek
• Giftenaftrek In comblnatie met gelieerdheld ANBI afschaffen

Ja maximeren of

afschaffen giftenaftrek
wel comblnatie met

gelieerdheld PM

50 150

min struc

2 Fiscale vrijstellingen via NSW landgoederen

• Vroegtijdig evalueren van de nieuwe voorwaarden werkt de

nieuwe wetgeving Verzamelen van data is van belan_g
3 Belastingvoordeel via de 30 yo regeling

• Afschaffen vrijstellingen box 2 en box 3 binnen de 30

regeling [eventueel meteen heffingsvrij deel

4 Box 1 versus box 3 vastgoed als inkomen uit arbeid

uit vermogen

• Vanaf twee of drie onroerende zaken vastgoed aanmerken

als inkomen uit arbeid en dus verplicht box 1 belasting te

betalen
_

5 Lenen en investeren via eigen BV

• Lenen van de eigen BV afschaffen

• Lenen van de eigen BV maximeren wetsvoorstel

• Eigenwoningschuld afschaffen bij lenen van de eigen BV

Geen Evalueren kan

Ja op termijn
PM

of

Wordt deels opgelost door

werkelijk rendement box 3

44 136

min

Ja per 2024 Sommige
onderdelen op termijn

mogelijk

6 Boxhoppen tussen box 2 en box 3

• Belastingtarieven box 2 en box 3 gelijker maken door

inperken lage vpb tarlef hoger en lagere grondslag en

afshaffen lenen van eigen bv

• Forfaitaire heffing over waarde van beleggingen in BV box 2

moeilijk uitvoerbaar
_ _ _

7 Meer recht op toeslagen en aftrekkosten door vermogen

in box 2

Lage vpb tarief afschffen

is mogelijk forfaitaire

heffing niet mogelijk

4000 min

Ja op termijn indien

aandelen box 2 worden

geregistreerd

• Box 2 vermogen meenemen in toetsingsinkomen
vermogensinkomensbijtellingen en vermogenstoetsen

• Overwaarde eigen huis meetellen

8 Toekomstig voordeel aan kinderen laten toekomen

• Verarmingscriterium uitbreiden voldaan als met zonder

zakelijke vergoeding afziet van de mogelijkheid om

opbrengsten te genereren

9 Oneigenlijk gebruik maken van de BOR

• Afschaffen van de BOR inclusief betalingsregeling
« Aftoppen BOR op 5 miljoen

10 Voordelige vermogenstransacties binnen de familie

85 390

min

PM PM

Ja vanaf 2024100 300

min

• Niet langer renteaftrek verlenen over leningen van gelleerde
lening verstrekkens

• Wetsvoorstel uit 2018 invoeren schijnhuwelijken niet

accepteren uitqaan van 50 50 verdelinq

PM PM
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Onderstaande belastingconstructies kunt u eventueel actie op ondernemen Voor sommige

belastingconstructies geldt datdit grate investeringen kost in zowel uitwerking als uitvoering

1 Giftenaftrek aanpassen maximeren is direct uitvoerbaar

• Om belastingconstructies met behulp van de giftenaftrek tegen te gaan is het mogelijk om

vanaf 2023 de giftenaftrek af te toppen op €250 dzd per huishouden voor periodieke giften
• Deze maatregel levert structureel 50 miljoen op en kan ingaan per 2023

• Op termijn kan er ook voor worden gekozen om de giftenaftrek verder in te perken of af te

toppen of gelijk te behandelen als de gewone giften drempel van 1 en plafond van 10 Dit

vergt een structuurwijziging en kan pas per 2025 PM verdere uitwerking

3 Belastingvoordeel via de 30 regeling

• Binnen de 30 regeling de zogenaamde expat regeling voor werknemers afkomstig uit het

buitenland blijven box 2 en box 3 buiten beschouwing Dit is destijds ingevoerd zodat mensen

niet dubbel belasting betalen Met bijna alle landen zijn er momenteel belastingverdragen zodat

dit voor de meeste gevallen geen probleem is De vraag is dus of deze regeling nog nut heeft

Uit signalen van de belastingdienst komt dus ook naar voren dat er sprake is van onbedoeld

gebruik van deze vrijstelling
• In voorgaande evaluaties van de 30 regeling zijn deze vrijstellingen in box 2 en box 3 niet

opgenomen in de evaluatie Het kabinet kan kiezen voor afschaffen of verkleinen van deze

vrijstelling of het aankondigen van een onderzoek om te kijken of en hoeveel sprake er is van

oneigenlijk gebruik

5 Afschaffen lenen van de eigen bv afschaffen uitzondering eigenwoningscbulden
lenen van eigen bv

• Deze maatregelen betreffen vergaande inperkingen van de mogelijkheden om te lenen van de

eigen bv Met het afschaffen van lenen van de eigen bv zijn schulden bij de eigen

vennootschap niet langer vrijgesteld van box 2 heffing Maatregel levert 53 miljoen op

• Minder vergaand is om de uitzondering van eigenwoningscbulden binnen het wetsvoorstel

excessief lenen box 2 af te schaffen In het huidige wetsvoorstel moet vanaf 700 000

belasting in box 2 worden betaald maar is de eigen woning dus uitgezonderd De budgettaire

opbrengst van deze maatregel is 25 miljoen per jaar
• De budgettaire raming van zowel het afschaffen als de uitzondering van de

eigenwoningscbulden opheffen levert structureel 136 miljoen op

7 Vermogensinkomensbijtetling en vermogenstoetsen uitbreiden met

vermogensgrondslag binnen box 2

• De grondslag voor vermogenstoetsen en vermogensinkomensbijtellingen is momenteel enkel

het box 3 vermogen Met deze maatregel wordt ook het box 2 vermogen meegenomen bij de

zorgtoeslag de huurtoeslag en het kindgebonden budget
• Voor de vermogensinkomensbijtelling in de WLZ en de WMO wordt ook voorgesteld om de

grondslag uit te breiden met het vermogen binnen box 2

• Deze maatregel kan alleen worden ingevoerd wanneer er een aandeelhoudersregister wordt

ingevoerd of wanneer er andere vorm van vermogensregistratie wordt ingevoerd Daarmee

wordt namelijk mogelijk om aandelenvermogen box 2 aan personen toe te wijzen
• Er is een aparte grove raming gemaakt voor het meenemen van de vermogensgrondslag

binnen box 2 in de vermogensinkomensbijtelling voor de WIz Dit levert naar verwachting € 85

min hogere eigen bijdragen op Er is geen budgettaire raming beschikbaar voor het meenemen

van de vermogensgrondslag binnen box 2 voor de vermogenstoetsen voor de zorgtoeslag de

huurtoeslag of het kindgebonden budget
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7 Overwaarde eigen waning meetellen in de vermogensinkomensbijtelling in de Wiz en

WMO beschermd wonen

• Het netto vermogen de overwaarde in de eigen woning telt mee in de

vermogensinkomensbijtelling VIB in de WIz en Wmo beschermd wonen ook wanneer het huis

nog in box 1 wordt belast Dit gebeurt op een gelijke manier als hoe box 3 vermogen nu

meeloopt in de VIB Deze maatregel levert naar verwachting €390 miljoen aan hogere

bijdragen op

Toekomsbg voordeel aan kinderen laten toekomen

• Het is voor ouders mogelijk om aandelen van een net opgerichte bv op te richten deels op

naam van hun kind te zetten met als doel dat de waardevermeerdering van de aandelen direct

naar het kind gaat zonder schenk en erfbelasting babyBV In het kader van de aangenomen

motie Romke de Jong Kamerstukken II 2021 22 35927 nr 119 wordt verder onderzocht

welke acties het kabinet hierop kan ondernemen Het kabinet zou een concreet tijdspad
kunnen aankondigen van wanneer de kamer opnieuw geinformeerd wordt over beleidsopties
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Vraag Wat zijn de beste manieren op kinderen in armoede te bereiken

• Om te bepalen welke maatregel het meest gericht is om kinderen in armoede te bereiken

is voor verschillende maatregelen doorgerekend wat het effect is van een verhoging van

100 euro De afname van het aantal personen en kinderen in armoede is vervolgens
vergeleken met het budgettair effect

• De maatregelen die zijn doorgerekend zijn
o Verhogen kindgebonden budget WKB voor het eenste kind

o Verhogen kindgebonden budget WKB voor het tweede kind

o Verhogen kindgebonden budget WKB voor het derde kind e v

o Verhogen van het basisbedrag in de kinderbijslag AKW

o Verhogen energietoeslag
o Verhogen huurtoeslag
o Verhogen zorgtoeslag

• Zoals zichtbaar in tabel 1 is de verhoging van het kindgebonden budget voor het derde kind

het meest gericht
• Bij deze analyse moeten een aantal kanttekeningen virorden geplaatst

o Gemeentelijk armoedebeleid is een belangrijk alternatief voor deze instrumenten

Het armoedereducerend effect hiervan kan echter niet worden gekwantificeerd
o Het armoedereducerend effect geldt per losse maatregel Het combineren van

maatregelen kan een ander resultaat hebben dan de optelsom van de losse

maatregelen
o Het bedrag vanaf het derde kind in de WKB kan met maximaal 111 euro worden

verhoogd anders wordtdit bedrag hogerdan het bedrag voor het tweede kind

o Het bedrag voor het tweede kind in de WKB kan met maximaal 121 euro worden

verhoogd anders wordt dit bedrag hoger dan het bedrag voor het eerste kind

o Bij de kinderbijslag is het basisbedrag verhoogd met 100 euro hierdoor stijgt de

kinderbijslag voor kinderen tussen 12 17 jaar met 100 euro voor kinderen tussen

6 11 jaar met 85 euro en tussen 0 5 jaar met 70 euro

o Bij de toeslagmaatregelen WKB huur zorgtoeslag is ook in 2022 sprake van een

budgettair effect van circa 1 12 van het effect in 2023 omdat de toeslag van

januari 2023 al in december 2012 wordt uitgekeerd

Tabel 1 Reductle van het aantal personen en kinderen in armoede gedeeld door het budgettair
beslag van de maatregel

Max

hoogte in

2023

Budgettair effect A

verhoging met

100 euro

f

Ikinderen

armoede

iminder in

Min euro

103

Personen

105

Kinderen

^50

^
155

WKB kind 1

WKB kind 2

WKB kind 3 e v

WKB ALO kop
AKW basisbedrag

1 297

1 176 60 130

L065

3 492

25 295

36 205 100

1 491 12 17

1 267 6 11

1 044 0 5

285 55 30

Energietoeslag

Huurtoeslag
Zorgtoeslag

0 100 100 30

470 115 20

1 443 285 55 15

excl uitvoeringskosten inschatting o b v koopkrachtmodel
hangt af van huur

maximumbedrag voor alleenstaande zonder kinderen
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Harmoniseren vermogenstoetsen huurtoeslag zorgtoeslag kindgebonden budget

Omschrilvinq van de maatregel

Met deze optie wordt het niveau van de vermogensgrenzen van de zorgtoeslag en het

kindgebonden budget gehamnoniseerd op die van de huurtoeslag € 31 747 in 2022 De

onderbouwing van deze maatregei in het IBO ziet op de beperkte winst van het begrijpelijker
maken van het toeslagensteisei De meeste terugvorderingen komen door het overschrijden van

inkomensgrenzen Deze optie is ook eerder opgenomen in het IBO Toeslagen deel 1 De maatregei
ziet niet op het verminderen van onevenvirichtigheden

Effecten

• In het huidige systeem geldt w eliswaar dezelfde vermogensgrens voor zorgtoesiag en

kindgebonden budget in 2022 € 120 020 voor alleenstaanden en € 151 767 voor paren maar

de vermogensgrens voor huurtoeslag ligt lager € 31 747 Voor de kinderopvangtoeslag geldt

geen vermogensgrens Daardoor zijn er huishoudens die op basis van de vermogenstoets geen

rechtop huurtoeslag hebben maar wel op zorgtoeslag en kindgebonden budget
• Bij het harmoniseren van de vermogensgrens op die van de huurtoeslag verliezen 372 duizend

huishoudens de zorgtoeslag en 94 duizend huishoudens verliezen het kindgebonden budget
• Deze maatregei mitigeert het positieve koopkrachteffect van een aantal andere

koopkrachtmaatregelen \Araarover wordt besloten verhoging zorgtoeslag of verhoging

kindgebonden budget Deze zijn ook gericht om niet alleen de allerlaagste inkomens te

bereiken maar ook inkomens daar vlak boven tot modaal Vooral mensen met een laag
inkomen maar groot vermogen worden door de maatregei geraakt voor de zorgtoeslag zijn dit

onder andere gepensioneerden
• Bij de overstap op een geharmoniseerde vermogenstoets voldoet een huishouden voor alle

toeslagen tegelijk wel of niet aan de vermogenstoets Dit zal tot extra hoge terugvorderingen
leiden omdat een huishouden die van de drie toeslagen gebruik maakt nu bij overschrijding
van de vermogensgrens drie toeslagen verliest in plaats van een of twee Vooral in combinatie

met maatregelen in het pakket die toeslagen verhogen en daardoor het aantal rechthebbenden

op deze toeslagen vergroot kan deze maatregei tot schrijnende situaties leiden bijvoorbeeld

gepensioneerden met een laag inkomen een hoge energierekening en wat spaargeld die een

hogere zorgtoeslag denken te krijgen maar deze doorde harde vermogensgrens juist helemaal

verliezen Er kan ook voor worden gekozen om een geleidelijke geharmoniseerde

vermogenstoets in te voeren zodat niet in een keeralle toeslagen wegvallen Op dit moment

wordt onderzocht hoe dit kan worden vormgegeven

Budqettaire effecten

De huidige grove inschatting is de opbrengst rond de € 680 min structureel waarvan ongeveerC
220 min kindgebonden budget en € 460 min zorgtoeslag

Uitvoerina

Uitvoeringstechnisch is de maatregei mogelijk De ICT aanpassingen die nodig zijn voor deze

maatregelen zijn van geringe omvang Per saldo zijn de effecten van deze maatregelen op de

uitvoering gering De uitvoering geeft aan de maatregei zeer onwenselijk te vinden omdat erzo

veel huishoudens plotseling buiten de toeslagen vallen
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Redeneerlijn Actieplan fiscaal neutraal vermogen opbouwen
• 0ns belastingstelsel is essentieel voor financiering van alle publieke voorzieningen zoals zorg

en onderwijs en daarmee voor het functioneren van de samenleving Het draagviak voor ons

fiscale stelsel staat of valt met de vraag of mensen zich fair behandeld voelen

• De CPB studie eerder dit jaar maar ook het IBO vermogensverdeling laten ons zien dat die

last niet altijd eerlijk is verdeeld Verschillende vormen van werk worden niet gelijk behandeld

En het voordeel van fiscale regelingen komtdoor constructievorming soms heel scheef terecht

bij de meest vermogende Nederlanders

• Om een voorbeeld te noemen Een vermogende Nederlander met een eigen ANBI algemeen
nut beogende instelling kan met periodieke giften aan zijn eigen stichting de

inkomstenbelasting reduceren tot precies nul Vinden we dit passen bij het

draagkrachtbeginsel
• Wat gaat het kabinet doen

o Het kabinet heeft in het voorjaar al besloten om de jubelton af te schaffen die het

mogelijk maakte voor kinderen van welvarende ouders om belastingvrij een gift te

ontvangen bij de aanschaf van een eigen woning Eerder is al besloten de

mogelijkheden voor het lenen van de eigen bv van dga s te beperken Daarnaast wordt

de doelmatigheidsmarge van het gebruikelijk loon verlaagd Hierdoor worden de

mogelijkheden voor belastinguitstel verkleind En de schijfgrens in de Vpb waardoor

mensen hun bv gingen opknippen om meerdere keren onder het lage tarief te vallen is

verlaagd tot € 200 000

o Daarnaast neemt het kabinet in deze Miljoenennota nog een aantal nieuwe

maatregelen PM Besluitvorming giftenaftrek doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Laag Vpb tarief naar x verhuurd vastgoed BOR

• In deze kabinetsperiode wil Ik blijven werken aan het op een evenwichtige manier belasten van

vermogen Zodanig dat al die onbedoelde fiscale bijeffecten een kleinere rol gaat spelen in de

vermogensopbouw van Nederlanders Ik wil daarom deze kabinetsperiode met een

taakstellende opdracht van PM miljoen werken aan het opiossen van belastingconstructies
• Hiermee zijn niet alle stappen op het gebied van vermogen gezet Dit zijn de stappen die dit

kabinet zet Maar uiteindelijk is dit een traject van lange adem Ook na deze kabinetsperiode
zullen verdere stappen nodig zijn om de bepaalde fiscale onevenwichtigheden in te perken Op

termijn acht ik het wenselijk om naar een uniform vpb tarief toe te werken Dat draagt bij aan

globaal evenwicht en voorkomt ongewenst fiscaal gedrag
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Van

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Stukken voor call 17 uur

zondag 28 augustus 2022 16 21 37

Pakkat F 7R aunustus dncx

Vraaen 28 auaustas docx

Hoi Sigrid en Marnix^
Om 17 uur staat zo direct een caii gepiand om verder te praten over de besiuitvorming
Bijgevoegd vinden jullie twee stukken om te bespreken

1 Concept versie van nieuwe pakket F

2 Antwoorden op vragen die gister zijn gesteid
We zullen e e a zo ook nader toeiichten

Groet
^ersoonsgegeven
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1 Reeks inkomstenkader bij invoering BPM bestelauto s per 2024

Tabel 1 Budgettaire opbrengst bpm bestelauto in min €]

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 cum struc

Raming startnota

prijzen 2024

Invoering ineens per 2025 met grondslag C02 uitstoot

Nieuwe raming
invoering per 2025 I

^prijzen 2025

Verschil huidige
reeks

inkomstenkader

Invoering ineens per 2024 met grondslag C02 uitstoot

Nieuwe raming
invoering per 2024 379 385 368 319

prijzen 2024

Verschil

229 371 493 427 351 262 149 2281 149

510 407 341 246 154 70 1728 111

229 139 86 86 105 108 79 554 260

230 139 53 1872 114

150 15 125 108 122 124 96 409 263

Invoering per 2024 ipv 2025 zorgt ervoor dat de cumulatieve kosten tov 2030 dalen van € 550 min

tot € 410 min Dit tekort kan w orden gedekt bij het aanpassen van de MRB bestelauto s

2 Welke mkb knoppen zijn er

Loonheffing premies werknemersverzekeringen
• Werkkostenregeling WKR De vrije ruimte in de WKR bedraagt 1 7 tot de eerste €

400 000 en 1 18 van de loonsom daarboven Het verhogen van de vrije ruimte tot € 400 000

slaat neer bij alle werkgevers maar is relatief voordelig voor het MKB Deze maatregel slaat

ook neer bij het mkb zonder personeel de dga NB er is geen beeld in hoeverre het MKB de

vrije ruimte volmaakt

• Verlagen aof premies kleine werkgevers vanaf 2022 is er een gedifferentieerde Aof

premie Kleine werkgevers betalen het lage tarief in de Aof premie De grens hiervoor ligt bij
een loonsom tot 25 maal de gemiddelde loonsom in 2022 € 882 500 Het verlaagde tarief is

daarmee exact gericht op de kleine werkgever in het MKB met personeel
• Lage inkomensvoordeel LIV Werkgevers kunnen voor werknemers met een laag

inkomen een vergoeding krijgen de LIV De LIV is niet specifiek gericht op het MKB Verhoging
van de LIV kan bijdragen aan hetdempen van de loonkosten voor werknemers met het

minimumloon In het coalitieakkoord is afgesproken deze per 2025 af te schaffen Verhogen
van de LIV zou dan ook tiideliik zijn

Geen specifieke knoppen in de Vpb voor het MKB

Een specifieke terugsluis maatregel in de Vpb voor het MKB zonder dat daarbij een objectief
onderscheid wordt gemaakt bijv omvang winst zoals bij hoog laag tarief of de omvang van

een investering zoals bij de kleinschaligheidsinvesteringaftrek KIA etc is niet mogelijk

mogelijk selectief voordeel risico op staatssteun

Het is bovendien ingewikkeld om een afbakening te maken tussen MKB en het grootbedrijf
Vaak worden bij dat onderscheid maatstaven gebruikt die zien op winst omzet en aantal

medewerkers of een combinatie daarvan Dat kan echter een onzuiver beeld geven omdat

de winst omzet en aantal medewerkers van een vennootschap of groep van vennootschappen
in NL beperkt kan zijn en dus onder MKB zou worden geschaard terwiji die

vennootschap pen onderdeel kunnen uitmaken van een multinationale groep die m n buiten

NL actief is

Wei kan worden overwogen om bestaande regelingen bijv MIA VAMIL EIA uit te breiden

zodat het MKB daarvan kan profiteren echter staan deze regelingen ook breder open Dit

geeft ook een duurzaamheidsprikkel

3 Is het mogelijk investeringen in duurzaamheid fiscaal te stimuleren
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Als de wens is om voor een prikkel te geven voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen
kan taakstellende verhoging van MIA VAMIL EIA worden overwogen

Deze regelingen staan echteropen vooralle ondernemingen onafhankelijk van de omvang

Er is nu vrijwel jaarlijks sprake van onderuitputting van de budgetten Dit hangt ook samen

met de systematiek
In 2023 worden de MIA VAMIL EIA geevalueerd In bet licht van het toetsingskader fiscale

regelingen en de startnota kunnen vraagtekens worden geplaatst bij het fiscale instrument

fiscale subsidie is bij gelijke investeringsomvang afhankelijk van vraag of het een

belastingplichtige is met winst uit onderneming in de IB tariefprogressie IB of de

vennootschapsbelasting hoog laag tarief of er winst of verlies is in een jaar moment van

genieten van subsidie denk bijv aan start ups die in de eerste jaren vaak geen winst maken

winstniveau verschillende tarieven

Wat is een reeel bedrag voor de stelpost constructies

In het IBO is een lijst van constructies opgesteld Het kabinet neemt al maatregelen om het

fiscaal voordeel van enkele constructies te verminderen lenen via eigen bv verlagen lage

schijfgrens Vpb beperken 30 regeling Daarnaar zijn er in het pakket ook enkele

maatregelen toegevoegd aftoppen periodieke giften in giftenaftrek verhogen tarief box 2

Het IBO noemt verder onder andere nog het oneigenlijk gebruik in de BOR Het lijkt

waarschijnlijk dat met maatregelen die het oneigenlijk gebruik verminderen een opbrengst te

behalen van ca € 75 min een kwart van de BOR

Voor het overige liggen nog geen uitgewerkte maatregelen Hiervoor zou in goed overleg met

de Belastingdienst het komende jaar verdere maatregelen uitgewerkt moeten worden

Het is waarschijnlijk mogelijk om hiervoor een stelpost van ca € 200 250 min op te nemen in

een opiopende reeks vanaf 2024 2025 NB goed te beseffen dat er in 2024 vooral nog

parameters aangepast kunnen worden geen structuuraanpassingen

4

Wat zijn de gevolgen van het niet compenseren van de premiedaiing van de

zorgverzekering Zvw voor de uitgavenkant van de begroting

5

De uitgaven aan de Zvw vallen 2 2 miljard euro lager uit in de jaren 2023 tot en met 2027 Op
het moment dat deze niet beschikbaar blijft voor het uitgavenbeeld dan valt de bijdrage van

11 miljard euro uit het uitgavenbeeld voor koopkrachtmaatregelen 2 2 miljard euro lager uit

Het bedrag van 11 miljard wordt dan 8 8 miljard euro
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Aanvullende vragen fractievoorzitters 29 augustus

1 Invoering gedifferentieerde AB tarieven cf voorjaarsnota is dit mogelijk gezien IV

portfolio
Ja dit is mogelijk
Als gekozen wordt voor deze maatregel zal op een later moment nader bepaald moeten

worden hoe geherprioriteerd wordt De consequenties worden dan in kaart gebracht
Eerder is gemeld dat met het uitstellen van werkelijk rendement naar 2016 er ruimte werd

gevonden voor 6 maatregelen waarbij het omvormen van de tweede schijf maatregelen als

parameter vormgegeven zou worden Wanneer toch een tweede schijf wordt gei ntroduceerd

dan is dit een structuurwijziging van 150 IV dagen die prioritering vergt
Voorde maatregelen in de inkomensheffingen geldtdat in beginsel enkel parameterwijzigingen

mogelijk zijn en voor structuurwijziging geldt dat geherprioriteerd moet worden

Er is een groot beroep op het portfolio voor deze keten o a door de noodzaak Cooligen uit te

faseren en de introductie van werkelijk rendement in box 3 De exacte impact van de laatste

kan pas worden bepaald nadat de vormgeving en wetteksten van werkelijk rendement

definitief zijn

Afschaffen BPM vrijstelling bestelauto s per 2024 is dit mogelijk
Ja dit is mogelijk
We raden het om uitvoeringstechnische redenen af om de vrijstelling in de bpm voor

bestelauto ondernemers al per 1 januari 2024 in 1 keer af te schaffen De benodigde IV

inspanningen voor het inregelen van afbouw per 1 januari 2024 heeft namelijk gevolgen voor

de implementatietermijn van andere dossiers zoals uitstel van moderniserings en

vernieuwingstrajecten Deze verdringingseffecten zijn veel minder het geval wanneer de

maatregel per 1 januari 2025 wordt ingevoerd
In onderstaande tabel is de nieuwe budgettaire reeks opgenomen wanneer de maatregel per 1

januari 2024 wordt ingevoerd De te dekken budgettaire derving ten opzichte van de reeks uit

het coalitieakkoord is circa € 409 min cumulatief over de periode 2024 2030 in prijzen 2024

De C02 reductie is daarnaast in 2030 circa 0 1 Mton groter in totaal 0 85 Mton

Kanttekening is dat in 2024 de markt voor elektrische bestelauto s minder ver is ontwikkeld

waardoor het aanbod een beperking kan vormen Deze mogelijke aanbodrestrictie is

meegenomen in de berekening maar kent een grote onzekerheid

Dekking van de budgettaire derving tov CA wordt in hetzelfde domein gevonden door

verhoging van de MRB voor bestelauto s van ondernemers

De tabel laat zien dat die budgettaire derving bij invoering in 2025 €554 min is en bij invoering
in 2026 €1163 min is

2

«

«

Tabel 1 Budgettaire opbrengst bpm bestelauto in min C

2026 2027 20281 2029 2030 cum struc2024 2025

Raming startnota

I prijzen 2024
229 371 493 427 351 262 149 2281 149

I Invoering ineens per 2024 met qrondslaq C02 uitstoot

Nieuwe raming
prijzen 2024

Verschil

379 385 368 319 230 139 53 1872 114

150 15 125 108 122 124 96 409 263

Invoering ineens per 2025 met grondslag C02 uitstoot

Nieuwe raming

prijzen_2025j_
Verschil

I
510 407 341 246 154 70 1728 111

229 139 86 86 105 | 108 554179 260

Invoering ineens per 2026 met grondslag C02 uitstoot

Nieuwe raming
prijzen 2026J_

331 317 249 154 68 1119 112

Verschil 229 371 161 110 102 109 81 1163 261

^ De reeksen worden in het inkomstenkader geboekt in prijzen van het jaar van invoering dat vereist een actuaiisatie van de

eerdere verstrekte cijfers die in prijspeii 2021 waren Het eerder genoemde verschii tussen de reeks in de startnota en de

huidige opbrengst van circa € 660 miljoen cumuiatief is daarmee teruggeiopen tot€ 554 miijoen

1557377 00074



3 Welke mkb knoppen zijn er

• Onderstaand is een inventarisatie opgenomen van regelingen waar het mkb voordeel van

heeft Hierbij lijkt het lage tarief in de Aof premie de meest gerichte mkb knop

Loonheffing premies werknemersverzekeringeti
• Verlagen aof premies kleine werkgevers vanaf 2022 is er een gedifferentieerde Aof

premie Kleine werkgevers betalen het lage tarief in de Aof premie De grens hiervoor ligit bij
een loonsom tot 25 maal de gemiddelde loonsom in 2022 € 882 500 Het verlaagde tarief is

daarmee exact gericht op de kleine werkgever in het MKB met personeel
• Werkkostenregeling WKR De vrije ruimte in de WKR bedraagt 1 7 tot de eerste €

400 000 en 1 18 van de loonsom daarboven Het verhogen van de vrije ruimte tot € 400 000

slaat neer bij alle werkgevers maar is relatief voordelig voor het MKB Deze maatregel slaat

ook neer bij het mkb zonder personeel de dga NB er is geen beeld in hoeverre het MKB de

vrije ruimte volmaakt

• Lage inkomensvoordeel LIV Werkgevers kunnen voor werknemers met een laag
inkomen een vergoeding krijgen de LIV De LIV is niet spedfiek gericht op het MKB Verhoging
van de LIV kan bijdragen aan hetdempen van de loonkosten voor werknemers met het

minimum loon In het coalitieakkoord is afgesproken deze per 2025 af te schaffen Verhogen
van de LIV zou dan ook tMdelMk zijn

Geen specifieke knoppen in de Vpb voor het MKB

• Een specifieke terugsluis maatregel in de Vpb voor het MKB zonder dat daarbij een objectief
onderscheid wordt gemaakt bijv omvang winst zoals bij hoog laag tarief of de omvang van

een investering zoals bij de kleinschaligheidsinvesteringaftrek KIA etc is niet mogelijk

mogelijk selectief voordeel risico op staatssteun

• Het is bovendien ingewikkeld om een afbakening te maken tussen MKB en het grootbedrijf
Vaak worden bij dat onderscheid maatstaven gebruikt die zien op winst omzet en aantal

medewerkers of een combinatie daarvan Dat kan echter een onzuiver beeld geven omdat

de winst omzet en aantal medewerkers van een vennootschap of groep van vennootschappen
in NL beperkt kan zijn en dus onder MKB zou worden geschaard terwiji die

vennootschap pen onderdeel kunnen uitmaken van een multinationale groep die m n buiten

NL actief is

• Wei kan worden overwogen om bestaande regelingen bijv MIA VAMIL EIA uit te breiden

zodat het MKB daarvan kan profiteren echter staan deze regelingen ook breder open Dit

geeft ook een duurzaamheidsprikkel

Is het mogelijk investeringen in duurzaamheid fiscaal te stimuleren

Als de wens is om voor een prikkel te geven voor investeringen in duurzame bedrijfsmiddelen
kan taakstellende verhoging van MIA VAMIL EIA worden overwogen

Deze regelingen staan echter open voor alle ondernemingen onafhankelijk van de omvang

Er is nu vrijwel jaarlijks sprake van onderuitputting van de budgetten Dit hangt ook samen

met de systematiek

4

Wat zijn de gevolgen van het niet compenseren van de premiedaling van de

zorgverzekering Zvw voor de uitgavenkant van de begroting
De uitgaven aan de Zvw vallen 2 2 miljard euro lager uit in de jaren 2023 tot en met 2027 Op

het moment dat deze niet beschikbaar blijft voor het uitgavenbeeld dan valt de bijdrage van

11 miljard euro uit het uitgavenbeeld voor koopkrachtmaatregelen 2 2 miljard euro lager uit

Het bed rag van 11 miljard wordt dan 8 8 miljard euro

5
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6 Wat zijn de sleutels van aanpassing laag tarief schijfgrens in de Vpb
• Onderstaande tabel laat zien wat de opbrengsten zijn van mutaties in bet lage

tarief schijfgrens prijspeil 2023 NB er zit een interactie effect met de maatregel rond bet

gebruikelijk loon

Laag tari f

Schijfgrens 15 16 17 18 19 20 20 80 21 22 23 24 25 25 8

200 000 403 806 1 209 1 613 2 016 Z338 2 405 2 741 3 077 3 413 3 749 4 018

190 000 100 494 888 1 282 1 676 2 069 2377 2 443 2 771 3 099 3 427 3 756 4 018

150 000 562 913 1 264 1 615 1 967 2 321 2555 2 614 2 906 3 199 3 491 3 784 4 018

100 000 1 317 1 722 1 956 2190 2 425 2 659 2846 2 893 3 128 3 362 3 596 3 831 4 018

50 000 2 399 2 549 2 699 2849 2 999 3 149 3 269 3 299 3 449 3 598 3 748 3 898 4 018

0 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018 4 018

NB enkele kanttekeningen bij fbi maatregel
• De vastgoedmaatregel leidt ertoe dat een fiscale beleggingsinstelling fbi niet meer direct mag

beleggen in Nederlands vastgoed
• De vastgoedmaatregel raakt fbi s die direct beleggen In Nederlands vastgoed Hierbij kan

onderscheid worden gemaakt tussen niet beunsgenoteerde fbi s en beursgenoteerde fbi s

• Voor niet beursgenoteerde fbi s boeft de structurele impact van de maatregel niet groot te zijn
• Bij beleggers in niet beursgenoteerde fbi s kan bijvoorbeeld gedacbt worden aan Nederlandse

pensioenfondsen en verzekeraars Voor deze institutionele beleggers staan ook andere

mogelijkbeden open om samen met andere fiscaal neutraal te beleggen in vastgoed

bijvoorbeeld door middel van een besloten fonds voor gemene rekening een besloten fonds

voor gemene rekening is fiscaal transparant en dus niet onderworpen aan Vpb De

belastingbeffing vindt hierbij plaats op bet niveau van de beleggers Zo zullen naar

verwachting Vpb vrijgestelde pensioenfondsen bun vastgoed fbi s omvormen naar dergelijke

transparante fondsstructuren omdat zij op die manier de Vpb last gelijk kunnen houden ook

in dat geval is bet resultaat behaald met vastgoed niet belast

• Belastingplichtigen zullen dan wel de tijd moeten hebben om te henstructureren Invoering per

2023 zou dan redelijkerwijs te vroeg zijn
• De henstructurering kan afhankelijk van de situatie leiden tot belastbare feiten voor de

overdrachtsbelasting waarbij de bestaande vrijstellingen in voorkomende gevallen maar niet

altijd een uitkomst bieden De daadwerkelijke omvang van de overdrachtsbelasting zal moeten

worden gekwantificeerd en eventueel flankerend beleid zal daarbij nog verkend moeten

worden
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Beantwoording vragen tijdens coalitieoverleg 29 augustus

1 Waar is de opbouw van de teruqsluis naar het MKB over tiid op gebaseerd

• Uitgangspunt bij het opstellen van de eerdere reeks was dat het totale budgettair beslag in de

jaren 23 t m 27 uitkwam op 2 8 mid en dat de structurele reeks maximaal 850 min

bedraagt
• Om deze redenen is er gekozen voor een opiopend ingroeipad waarin de lastenverlichting

vanaf 2025 sterk toeneemt

• Er kan ook gekozen worden voor een ander ingroeipad Een andere mogelijk ingroeipad staat

in de onderstaande tabel

IMaatreqel saldoverslechterend in mlii 2023 2024 2025 2026 2027 struc 1

200 200 700 850 850 850
Terugsluis MKB ingroeipad oud

Terugsluis MKB ingroeipad aangepast
400 450 500 600 850 850

2 Wat is de sleutel voor het laqe box 2 tarief Wat gebeurt er als het naar 25 qaat

• Vanaf 2024 geldt in box 2 een gedifferentieerd tarief Hierbij geldt voor een inkomen tot 67

dzd euro een verlaagd tarief van 26 en daarboven geldt het hoge tarief van 29 5

Sleutels

• Verhoging van het laae tarief levert 76 min op per punt verhoging
• Verhoging van het hope tarief levert 61 min op per punt verhoging

Kosten verlagen naar 25

• Het verlagen van het lage tarief naar 25 kost dus 76 min

3 Kan het taakstellende bedraq voor constructies veel hoger biivoorbeeld richtinq € 350 min

Op dit moment zijn er nog geen maatregelen voor 350 min in beeld Budgettair is het risico echter

nihil als er een placeholder geldt via de aof premie Het is dus mogelijk om de taakstelling te

verhogen Naarmate de taakstelling hoger wordt wordt de kans wel groter dat een deel van het

geld opgehaald moet worden via de aof Voor de invulling van de post zou in ieder geval gekeken
worden naar de constructies uit het IBO Vermogensverdeling er zal verder geinventariseerd
worden via teams uit de uitvoering en er kan in den brede naar negatief geevalueerde fiscale

regelingen gekeken worden

4 Wat levert een eenmaliae versnelling in de afbouw van de zelfstandiaenaftrek op Wat levert

een afbouw van € 1200 naar€ 600 op

IMaatreqel saldoverslechterend in min 23 2024 2025 2026 2027 struc

Optie 1 versneld afbouwen naar €1200 zelfstandigenaftrek
In 2026 ipv 2030

Optie 2 vensneld afbouwen zelfstandigenaftrek 8l verder

verlagen naar€600

173 345 518 688 510 0

22 44 67 89 111 178
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5 Wat betekent een verhoqing van de opbrenqst van hoqer box 3 tarief met € 2 miliard per

2026

• De opbrengst van box 3 was de afgelopen jaren ongeveer 4 5 miljard Bij 2 miljard opbrengst
via het tarief zou dit waarschijnlijk met 15 tot 20 procentpunt omhoog moeten

Sleutels

• Verhoging levertC 134 min op per punt verhoaing

• Sleutel voor heffingsvrij vermogen €1000 verlagen is ongeveer €13 min De hoogte is nu €

50 650

• Deze sleutel geldt voor kleine mutaties niet bij mutaties met orde grootte van 1 of 2 miljard

Kanttekening
• Het lijkt onwaanschijnlijk dat het verhogen van het tarief leidt tot een extra opbrengst van 2

miljard per 2026 Dit zou waarschijnlijk een relatief groot gedragseffect vlucht naar box 2

buitenland veroorzaken

• Via een toptarief lijkt het ook niet realistisch om 2 miljard op te halen Juist bij de groep zeer

vermogenden is een sterk gedragseffect te verwachten Als de spaarrente in de toekomst

stijgt dan raakt een tariefsverhoging ook spaarders
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Vraag Met welke maatregelen kunnen huishoudens in het 2^ en 3^ inkomenskwintiel het

best warden ondersteund

• Om te onderzoeken welke maatregel het best huishoudens in het 2® en 3^ inkomenskwintiel

ondersteunt zijn de inkomenseffecten van 6 maatregelen vergeleken

1 Vetiaaen tatief aehele eerste schilfIB

2 Verlaaen tarieven in de eneraiebelastina

3 Verhoaen belastinaverminderina in de eneraiebelastina

4 Verlaaen tarieven in de eneraiebelastina en verhoaen belastinaverminderina in de

eneraiebelastina

5 Veriaging acchns

6 Verlaaen btw op eneraie

• Deze maatregelen zijn voor vergelijkbaarheid doorgerekend met een vergelijkbaar budgettair

beslag ca 1 8 miljard dit is vergelijkbaar met het verlagen van het btw tarief gedurende een

halfjaar
• De tabel laat het effect van de losse maatregelen zien bovenop de cMEV met prognose

energieprijzen EZK

]
Inkomens AccijnsT E

Eerste

Schijf IB

EB EB Btw

energie
liF
Belasting
^ermin

derinq

Tarieven

le 117

wml

2e 117 187

wml]

0 4 0 7 1 2 1 0 0 0 0 9

0 5 0 6 0 9 0 8 0 2 0 7

3e 187 286

wml]
_

4e 286 422

wml]
5e 422

wml]

0 5 0 5 0 6 0 6 0 4 0 6

0 5 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4

0 5 0 3 0 3 0 3 0 3 0 4

• Op basis van bovenstaande lijkt de meest effectieve maatregel voor compensatie voor de

tweede en derde inkomensgroep het verhogen van de belastingvermindering al dan niet i c m

tariefsverlaging] in de EB optie 3 of 4 gevolgd door de btw verlaging op energie optie 6

• Een verlaging van het btw tarief kan helpen om de achterliggende spreiding te verminderen

omdat dit relatief meer neerslaat bij mensen met een hoog tarief hoog verbruik

• Indien de wens is om het verschil met de I® inkomensgroep te verkleinen is de

accijnsverlaging een goede maatregel Het vervangen van een verlaging in de EB of btw op

energie gaat wel ten koste van de koopkracht van zowel de 1® inkomensgroep als de

koopkracht van de 2^ en 3
^

inkomensgroep
• NB naastde doorgerekende maatregelen is gekeken naareen aantal andere maatregelen in

de fiscaliteit Hierbij bleek het erg lastig te zijn om het tweede en derde inkomenskwintiel

gericht te bereiken Dit is o a het gevolgi van de samenstelling van deze groep Het tweede

inkomenskwintiel bestaat voor de helft uit werkenden en voor bijna de helft uit

gepensioneerden Dit maakt het erg lastig om met een maatregel de hele groep tegemoet te

komen
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Ministerie van Financien

DIrectle Afgemene
Financieleen Ecanoniische

Politiek

HEDEN

TERADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persoonsgegevens

nota MR advisering augustusbrief

Datum

31 augustus 2022

Notanummer

Aanleiding
Vanavond 31 augustus ligt de augustusbrief in de MR Deze wordt door u

minister ingebracht In de augustusbrief wordt de besluitvorming vastgelegd Op

basis van de besluitvorming in de augustusbrief wordt de Miljoenennota afgerond
In de Miljoenennota wordt de besluitvorming gepresenteerd

Bijlagen

geen

Spreeklijn
• De verwachte ontwikkeling van de koopkracht voor 2022 en 2023 is sterk

negatief en in historisch perspectief uitzonderlijk Feit blijft dat structureel

herstel van de koopkracht primairzal moeten komen vanuit loonstijging
• Als aanvulling neemt het kabinet een flink pakket aan maatregelen om

huishoudens te ondersteunen bij de hoge energierekening In totaal neemt

het kabinet voor bijna €18 mrd aan koopkrachtmaatregelen Hiermee kunnen

we niet alle pijn wegnemen maar met dit pakket kan het kabinet daadkracht

uitstralen wat op dit moment hard nodig is

• Het koopkrachtpakket dat in 2022 is ingezet wordt in 2023 voortgezet en

uitgebreid met verdere maatregelen Deze maatregelen richten zich vooral op

de meest kwetsbare huishoudens door het extra verhogen van de zorg en

huurtoeslag en het kindgebonden budget Net als in 2022 stelt het kabinet

budget beschikbaar voor gemeenten om een energietoeslag uit te keren aan

kwetsbare huishoudens Middeninkomens profiteren onder andere ook van de

lagere belastingtarieven op energie en de verlenging van de accijnsmaatregel
• Om werken aantrekkelijker te maken worden naast de maatregelen om de

energieprijzen te dempen de lasten op arbeid verlaagd en het minimumloon

per 1 januari met 10 verhoogd inclusief de reguliere indexatie

• Aan de dekkingskant worden structurele maatregelen genomen die in lijn zijn

met de aanbevelingen van het IBO Vermogensverdeling Hiermee wordt een

flinke stap gemaakt in het verschuiven van lasten op arbeid naar lasten op

vermogen De belasting van verschillende typen werkenden wordt meer in

evenwicht gebracht Ook zullen er stappen worden gezet in het aanpakken
van opmerkelijke belastingconstructies door de giftenaftrek aan te passen en

breder constructies aan te pakken Hiermee worden de lasten op arbeid

verlaagd waar ook middeninkomens van profiteren
• Het lage vpb tarief wordt verhoogd naar 19 om het fiscaal gedreven gedrag

in box 2 tegen te gaan De opbrengst hiervan wordt direct teruggegeven in de
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lasten op arbeid voor werkgevers en werknemers Hiermee komt de belasting

op arbeid en vermogen tneer met elkaar in balans

• Per saldo kent het pakket een kleine structurele overdekking Daar tegenover

staat een cumulatieve onderdekking in de meetjarenperiode jaren 2022 t m

2027

• De koopkrachtdoorrekening van SZW laat zien dat het pakket de

koopkrachtontwikkeling in 2023 sterk verbetert voor alle groepen De

mediane koopkrachtontwikkeling voor alle huishoudens is 3 2

• Vooral huishoudens met lage inkomens profiteren van het pakket de mediane

koopkrachtontwikkeling van deze groep neemt toe met 7 0 punt naar

7 4

• Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat huishoudens met lage
inkomens harder worden geraakt door de hoge energieprijzen omdat zij een

groter deel van hun inkomen aan energie besteden Dit is niet meegenomen

in de standaardkoopkrachtplaatjes Met een aparte doorrekening van het

inkomenseffect als gevolg van de energierekening is dit inzichtelijk gemaakt
Deze laat zien dat het pakket de koopkrachtontwikkeling van alle groepen

sterk verbetert maar dat de mediane ontwikkeling van het besteedbaar

inkomen voor alle inkomensgroepen negatief is

• De doorrekening van de koopkracht is als biHaae toecevoead aan de

auQustusbrief

Advies

De volgende punten kunnen mogelijk worden ingebracht

Mogelijk komt vanavond de dekking voor Pallas en derogatie tijdens de MR op

Hiervoor ontvangt u twee separate annotaties lopende onderhandelingen

lopende onderhandellngen

]Hiermee komt dit punt dus niet

tijdens de MR op De volgende punten kunnen mogelijk worden ingebracht

lopende onderhandellngen

Mogelijke inbreng vanuit EZK

• Wellicht brengt de minister van EZK in dat het lastig is te bezien is wat er

gebeurt met de lasten voor het bedrijfsieven

Naar verwachting zal MEZK of MKE verzoeken om 250 miljoen of 300

miljoen te reserveren voor een gas of energiebesparingspakket te

financieren uit de kolenmeevaller U kunt dan aanaeven

Ik kan hier niet mee akkoord gaan en dit is ook niet zo

afgesproken in het BWO hierover op 19 augustus Ten eerste is de

omvang van de kolenmeevaller nog onzeker 1 miljard euro wordt

nu ingezet bij de Miljoenennota het is nog niet zeker dat er nog

aanvullende ruimte is

Ook is erg onzeker of de voorgestelde instrumenten effectief zijn

voor energiebesparing op de korte termijn dus in reactie op een

acute gascrisis

Ambtelijk kan zoals afgesproken in het BWO verder gekeken

worden naar evt urgente gasbesparingsmaatregelen maar

zonder nu al geld te reserveren Binds het BWO heb ik echter

geen nieuw voorstel of onderbouwing ontvangen

O

O

o

Pagina 2 van 1

1557478 00078



• Het pakket zou gefinancierd worden uit de vrijgevallen middelen als

gevolg van het terugdraaien van de productiebeperking kolencentrales

Van de meevaller wordt bij deze MN 500 tniljoen euro gereserveerd voor

kapitalisering van Stedin en 500 miljoen euro als dekking voor de

generale problematiek totaal 1 miljard euro De omvang van de totale

meevaller is pas dit najaar bekend mogelijk is er meer ruimte maar

mogelijk ook helemaal niet

• Voor zover bekend gaat het om een pakket van 240 miljoen euro in 2023

Het grootste deel daarvan is bedoeld voor generieke subsidies voor het

bedrijfsieven industrie zoals de Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie

VEKI de Demonstratie Energieinnovatie DEI en de EIA Energie

investeringsaftrek ondernemers gericht op het stimuleren van

duurzame investeringen of groene innovatie Een kleinerdeel van het

budget is bedoeld voor kennis en onderzoek of praktische ondersteuning
O i zal dit pakket weinig effect sorteren omdat dit grotendeels gaat om

generieke subsidies Ook ligt de gasprijs nu ca 15 keer zo hoog als een

jaar geleden Als een investering nu nog niet rendabel is is het

omwaarschijnlijk dat een eenmalige extra subsidie dan \Afel effect heeft

Mogelijke inbreng vanuit 5ZW

• Ambtelijk SZW geeft hun minister mondeling vifellicht mee dat het

ontvangen van de augustusbrief nu wel erg laat komt en dat het hierdoor

lastig is om deze voor te bereiden

• Mogelijk brengen de SZW bewindspersonen opnieuw op datde

wfetsvoorstellen voor het afschaffen van de lOAOW per 2025 en de

incidentele verhoging van de WKB die vervolgens in stappen \wordt

afgebouwd mogelijk niet door het parlement komen wat leidt tot

budgettaire derving De SZW bewindspersonen willen mogelijk afspreken
dat dit risico dan voor het gehele kabinet is en niet alleen voor de SZW

begroting U kunt reaoeren dat deze budgettaire risico s afgelopen dagen

uitvoerig politiekzijn gewogen en dat het augustuspakket hiervan de

uitkomst is Bovendien wordt het risico gemitigeerd door deze

wetsvoorstellen mee te nemen als separate voorstellen in het

Belastingplan Mochten de wetstrajecten op een later moment leiden tot

budgettaire derving dan dient SZW deze van dekking te voorzien

• Minister SZW brengt mogelijk de deal met VNG over asiel op specifiek de

middelen voor inburgering 90 min 2022 2024 SZW wil deze middelen

generaal gecompenseerd krijgen en voelt zich achtergesteld t o v BZK en

JenV U kunt aanoeven dat het voor nu is opgelost want de middelen

worden overgeheveld naar gemeenten maar dat u vindt dat SZW de

middelen voor 2023 en 2024 40 en 30 min respectievelijk zelf moet

dekken en dat we dit opbrengen in het voorjaar

BPM bestelauto

• Indien ernaar gevraaod wordt kunt u aanoeven dat in het coalitieakkoord is

afgesproken de bpm vrijstelling voor bestelauto ondernemers af te schaffen

• In het Belastingplan 2023 is deze maatregel als voIgt vormgegeven

o De vrijstelling voor ondernemers wordt in 1 keer afgeschaft per 2025
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o De grondslag van de bpm voor bestelauto s wordt eveneens per 2025

aangepast van catalogusprijs naar C02 uitstoot De grondslag van de

bpm voor personenauto s is al C02 uitstoot Door de C02 grondslag
hoeft ook in de toekomst over de aanschaf van eiektrische besteiauto s

geen bpm betaald te worden

• In het coaiitieakkoord was oorspronkelijk afgesproken om de vrijsteiiing in

drie stappen tussen 2024 en 2026 af te bouwen Dit bleek niet uitvoerbaar

voorde Belastingdienst en RDW Daarom is het voorstel aangepast naar in lx

afschaffen per 2025 Ook de oorspronkeiijke grondslag catalogusprijs] bleek

niet uitvoerbaar Daarom wordt dit aangepast naar C02 uitstoot

• De budgettaire opbrengst van de bpm maatregel is lager dan ten tijde van de

startnota was geraamd Deze derving wordt conform de begrotingsregels

gedekt binnen het mobiliteitsdomein door het tarief in de mrb voor

bestelauto ondernemens te verhogen

• Ook met de nieuwe vormgeving wordt naar verwachting het C02 reductiedoel

uit het CA van 0 7 Mton in 2030 gerealiseerd

Overig
• Na overleg vanmiddag woensdag 31 augustus is het bedrag vooraccijns nog

zodanig aangepast dat in het eerste half jaar van 2023 dezelfde accijns geldt
als de verlaagde accijns eind 2022 De budgettaire opgave voorde accijns
neemt daardoor toe met €228 min De post met verlaging van de EB en

reservering compensatie energierekening is in gelijke mate verminderd De

tarieven voor de accijns in de tweede helft van 2023 zijn niet aangepast
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Toelichting

Gevolg lagere zorgpremies lasten

Dekkingsopgave als gevolg lagere zorgpremies inclusief zorgtoeslag VJN

MN

Verhogen TES Aof door inzet zvw meevallers inclusief zorgtoeslag VJN

MN

iTotaal opgave in min

Incidenteel pakket koopkracht

Verlaging EB belastingvermindering en tarieven i reservering compensatie

energierekening]
Uitstellen schuif energiebelasting op elektriciteit naar gas uit CA naar 2024

Energietoeslag 1300 euro

Verhogen zorgtoeslag met 412 euro incidenteel in 2023}

Enveloppe flankerend beleid SZW w v 50 min in 2022 voor bijzondere

bijstand

Inkomensafbankelijke huurverlaging per 1 juli 2023

Verhogen beurs uitwonende studenten

Intensivering Nationaal Isolatieprogramma

Maatregel brandstofaccijns
Structuraal pakkat

Verhoging WML met 7 5 in 2023 w v 14 miljoen in 2022 inclusief

terugdraaien doorwerking arbeidskorting

lOAOWverlagen naar 5 euro in 2023 en 2024 en afschaffen in 2025

WML aanvullend verhogen tot 10 op 1 januari inclusief reguliere

verhoging 0 55 extra beleidsmatige verhoging fw v 7 miljoen in 2022

Doorwerking arbeidskorting wordtteruggedraaid

Verhoging huurtoeslag met 203 euro w v 25 min in 2022}

Kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag naar 96

Arbeidskorting

Verlaging tarief eerste schijf IB

Investering MKB

waanrart tori^ box 2 fage tariej24 5 boge tarief 31

waarvan verhogen EtA MIA VAMiL

waarvan verhogen WKR

waarvan verlagen Aof premie kleine werkgevers

Caribisch Nederland

iTotaTe fasten in mTn

Ultgavenbeeld augustus 10 6 mlljard t m 2027 zie paragraaf 6 1

Uitgavenbeeld augustus w v 5 5 miljard in 2022

Structurala dekkingsopties
Versneld afbouwen zelfstandigenaftrek naar €1200 in 2026 en naar €900 in

2027

Afschaffen doelmatigheidsmargegebruikelijk loon

Verhogen lage vpb tarief naar 19

Box 3 verhogen tarief naar 34 in drie stappen en verhogen heffingsvrij

vermogen naar circa €57 000

Aanpak constructies fiscale regelingen taakstellend placeholder tarief

eerste schijf

Aftoppen giftenaftrek om ANBI constructie tegen te gaan

Afschaffen FBIvastgoed

Verhogen algemeen overdrachtsbelasting van 10 1 naar 10 4

Resterend overschot inkomstenkader waarvan oa herijking

leegwaarderatio

Totals opbrengst in min]

378 378 400 398 398 398

378 378 400 398 398 398

0 0 0 0 0 0

5472 0 0 0 0 0

246 0 0 0 0 0

1400

2117

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

125 75 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

175 325 0 0 0 0

150 150 0 0 0 0

1225 16 0 0 0 0

2821 1736 533 502 477 225

^96 151 0 0 0 0

332 322 329 331 334 314

212 325 325 325 325 325

796 485 248 134 133 100

0 6 80 102 113 113

500 500 500 500 500 500

700 700 700 700 700 1000

500 500 500 500 500 600

70 1 1 1 1 1

150 150 150 150 150 150

50 50 50 50 50 50

230 301 301 301 301 401

16 12 4 4 4 4

15799 4969 3219 3098 3086 3181

9232 2235 622 708 423 0

173 345 518 688 598 89

543 524 505 487 468 189

1525 1527 1528 1529 1530 1549

84 217 350 350 350 350

0 100 250 400 550 550

ID 20 30 ^0 50 50

0 54 54 54 54 54

130 130 130 130 130 130

273 150 246 460 459 364

11970 5302 2989 3430 4612 3325

|T
I

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
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Niet van toepassing
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1 INLEIDING

De Augustusbrief gaat in op de budgettaire ontwikkelingen van de begroting en geeft een overzichtvan de

maatregelen die volgen uit de besluitvorming Er wordt akkoord en mandaat gevraagd om de complete set aan

maatregelen uit de augustusbesluitvorming te verwerken in de Miljoenennota 2023 De Miljoenennota wordt

vervolgens op Prinsjesdag gepresenteerd De tabellen met cijfers in de Augustusbrief kunnen eventueel nog

wijzigen mede als gevolg van de macro economische doorrekening voortvioeiend uit de definitieve MEV In de

Miljoenennota wordt de definitieve stand gepresenteerd

De Augustusbrief gaat in eerste instantie in op het huidige economisch beeld Daarbi] wordt ook kort stilgestaan

bij deontwikkeling van de overheidsfinancien Vervolgens wordt de besluitvorming toegelicht en wordt het inkom

stenkader en het koopkrachtbeeld gepresenteerd Ook worden de totale uitgaven met toelichting gepresenteerd
Tot slot wordt de nieuwe ronde Interdepartementale Beleidsonderzoeken ISO s gepresen-

teerd inclusief de taakopdrachten In de bijiage wordt ook de doorrekening van de besluitvorming op koopkracht

uitgebreid toegelicht
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2 ECONOMISCH BEELD

Na sterk economisch herstel uit de coronacrisis wordt Nederland nu geconfronteerd met hoge inflatie en nieuwe

economische onzekerheden mede als gevolg van de oorlog in Oekraine De economische groei valt terug omdat

de hoge prijzen de huishoudbestedingen onder druk zetten Door hoge groei eind vorig jaar en in het afgeiopen
kwartaal is het groeicijfer voor 2022 nog hoog 4 6 maar het beeld verschuift Voor 2023 raamt het CPB een

economische groei van 1 1 terwiji in de vorige raming CEP een groei van 1 7 werd voorzien Met name de

overheidsuitgaven en de enigszins op peil biijvende export dragen bij aan de beperkte groei volgend jaar terwiji
de consumptie vrijwei tot stiistand komt

Figuur 1 Groeibijdragen in procentpunten bbp groei

^ UitVDH

■ a3nujnipEi^4 i«irtifrdf

1

10 f 2Qf^ MZI 2027 2«3

Als de energiecrisis niet verder escaleert verwacht het CPB een infiatie van gemiddeid 9 9 wat veel hoger is dan

de raming eerder dit jaar 5 2 Voor 2023 wordt iagere inflatie verwacht van 4 3 ai is deze ook hoger dan

geraamd bij het CEP 2 4 De opioop van de werkloosheid is ondanks de economische schok beperkt van

gemiddeid 3 4 in 2022 naar 3 9 in 2023 De aanhoudend krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie vertalen zich in

opvaliend beperkte loonstijgingen Het CPB verwacht een gemiddeide loonstijging van 2 9 in 2022 en 3 4 in

2023 Reiatief gunstige winstcijfers en een daiende arbeidsinkomensquote in 2023 duiden op ruimte voor hogere
ionen alhoewei dit verschiit per sector en bedrijf

Het CPB pubiiceert bij de cMEV voor het eerst een raming over mensen in armoede Op basis van het niet veei

maar toereikend armoedebegrip schat het CPB dat in 2022 6 7 van de mensen in armoede leven wat naar

verwachting zai opiopen naar 7 6 in 2023 Het CPB schat daarnaast dat 9 6 van de kinderen in armoede zal ieven

in 2023 ook mede ais gevoig van de hoge infiatie

label 1 kemcijfers Augustusraming IcMEVI

2020 2021 2022 2023 2022

3 9 4 9 4 6 1 1 3 6

Maartraming |CEP]

2023

Bbp groei 1 7

Wsrkloze beroepsbevolking 1 beroepsbevolkirtg 4 9 4 2 3 4 3 9 4 0 4 3

Contractloon marktsector 2 8 2 2 2 9 3 4 2 8 3 3

Inflatie hicp 1 3 2 7 9 9 4 3 5 2 2 4

Personen in armoede f 5 7 6 7 7 6

FeitelijkEMU saldo bbp 3 7 2 6 0 9 1 1 2 5

54 7 52 4 48 8 47 1

2 3

EMU schuld 1 bbp 53 8 53 1
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3 ONTWIKKELING OVERHEIDSFINAlMCieiSI

Ontwikkeling EMU saldo en schuld

in prooenten bbp tekort 2022 2023 2024 2025 2026 2027

EMU saldo Voorjaarsnota 2022 3 4 2 5 2 6 3 0 2 7 2 7

Belasting an premieinkomstan cMEV

Macro mutaties cMEV uitaaven

Nood en steunmaatregelen corona en Oekraine

1 2

0 1

0 7

0 4

0 2

0 9 1 0 1 1

0 3

1 2

0 3

0 1

0 3 0 4

0 1 0 0 0 0 0 0

Besluituorming augustus belasting en premieinkomsten

Besluitvormiiig augustus uitgaven

0 0 0 4

0 4

0 1

0 0

0 2

0 1

0 2 0 2

0 3 0 2 0 1

Overige mutaties

Noemereffect ontwikkeling bbp

0 7 0 2

0 1

0 4

0 1

0 2

0 1

0 1

0 1

0 1

0 10 0

EMU saldo Augustusbrief 2022 1 0 3 3 2 4 2 4 2 0 1 7

Schuld Augustusbrief 2022 43 8 49 9 50 0 50 4 50 6 50 7

Met EMU saldo valt de komende jaren positiever uit dan geraamd in de afgelopen Voorjaarsnota In 2022 verbetert

het saldo met 2 4 procentpunt bbp naar 1 0 procent bbp In 2023 verslechtert het saldo met 0 8 procentpunt bbp
naar 3 3 procent Richting 2027 ontwikkelt het saldo zich naar 1 7 procent bbp Het lagere begrotingstekort en

het hogere bbp leiden ertoe dat de EMU schuld lager uitvalt dan geraamd in de Voorjaarsnota Eind 2023 komt

de schuld uit op 49 9 procent bbp De komende jaren ontwikkelt de schuld zich richting de 50 7 procent bbp in 2027

□e verbetering is bijna geheel te verklaren door hogere belasting en premieontvangsten De toename van de

ontvangsten is grotendeels gevolg van de verbeterde economische groei in de eerste helft van 2022 en de gestegen

inflatie De inflatie werkt ook door in hogere uitgaven van de Rijksoverheid zij het met enige vertraging

De augustusbesluitvorming over de lasten en de uitgaven onder het plafond zijn cumulatief licht saldoverslech

terend voor de jaren 2022 tot en met 2027 Dit komt vooral door een lastenverlichting in 2023 Ook de opioop in

de gasbaten is hierin verwerkt

□e gasbaten vallen op transactiebasis vooral toe aan 2022 en 2023 Op kasbasis komen deze ontvangsten gedeel

telijk pas later binnen in het plafond Omdat het EMU saldo op transactiebasis geraamd wordt is een zogeheten
kas transactie verschil opgenomen onder de post overig

Deze ramingen van de overheidsfinancien zijn omgeven met buitengewoon veel onzekerheden Er gaan verschil

lende neerwaartse risico s schuil achter deze cijfers Zo heeft het CPB in de cMEV de groeiverwachting voor volgend

jaar naar beneden bijgesteld maar gaan deze cijfers voor de jaren 2024 en verder nog uit van de economische

groeiverwachtingen uit het CEP van maart Mocht de afname van de economische groei zich doorzetten naar latere

jaren dan zal dat tot een verslechtering van de overheidsfinancien leiden

□aarnaast is de opioop in de rente uitgaven na 2023 niet meegenomen in deze cijfers Het CPB raamt deze cijfers
in het CEP van komend voorjaar Ter indicatie als de gestegen rentetarieven in 2023 worden doorgetrokken naar

latere jaren dan leidt dit komend voorjaar tot een rente tegenvaller van structureel 5 miljard euro per jaar vanaf

2027 Richting de Voorjaarsbesluitvorming zal het kabinet opties en maatregelen inventariseren om deze tegenvaller
structureel in te passen
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4 AUGUSTUSBESLUITVORMING

De verwachte ontwikkeling van de koopkracht voor 2022 en 2023 is sterk negatief en in historisch perspectief zeer

uitzonderlijk De gehele koopkrachtdoorrekening van het pakket is opgenomen in bijlage 4 Hoewel de inflatie

breder is dan de gestegen energierekening is dit nog steeds de belangrijkste factor in gestegen kosten van levens

onderhoud In werkelijkheid zijn de verschillen nog groter dan de plaatjes laten zien de werkelijke hogere kosten

voorde energierekening kunnen voor specifieke huishoudens groterzijn en voor een anderdeel lager Voor een

deel van de huishoudens komen deze hogere prijzen pas in 2023 volledig tot uiting

Het is onduidelijk hoe de geopolitieke situatie zich verder zal ontwikkelen en hoe lang deze energieprijzen
aanhouden Structureel herstel van de koopkracht zal primair moeten komen vanult loonstijging Analyses van

het CPB en DNB laten zien dat er op dit moment ruimte is voor loonstijging
^ We zijn als economie goed uit de

coronacrisis gekomen Het CPB ziet het beeld langzaam kantelen maar de tekorten op de arbeidsmarkt zijn nu

groter dan ooit en bedrijven maken veel winst terwijl de reele lonen ver achterblijven

Als aanvulling neemt het kabinet een flink pakket aan maatregelen om huishoudens te ondersteunen bij de hoge

energierekening Het koopkrachtpakket dat in 2022 is ingezet wordt in 2023 grotendeels voortgezet en uitgebreid
met verdere maatregelen Hierblj Is wel de vervelende boodschap niet al het verlies kan worden weggenomen

Alle inkomensgroepen hebben minder te besteden door de hogere energieprijzen De maatregelen richten zich

vooral op de meest kwetsbare huishoudens door het extra verhogen van de zorg en huurtoeslag en het kindge
bonden budget maar middeninkomens profiteren ook van de lagere belastingtarieven op energie en de verlenging
van de lagere brandstofaccijns

Om werken aantrekkelljker te maken worden de lasten op arbeid verlaagd en het mlnimumloon per 1 januarl met

10 verhoogd^ In lijn met deaanbevelingen van het IBO Vermogensverdeling wordt de belasting van verschlllende

typen werkenden meer in evenwicht gebracht Dit gebeurt met het verhogen van het lage vpb tarief naar 19

het afschaffen van de doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon en het verder afbouwen van de zelfstandigenaftrek
Er wordt meer evenwicht gebracht in het belasten van vermogen door het aftoppen van de giftenaftrek en het breder

aanpakken van constructies en fiscale regelingen De opbrengst van de belastingen op vermogen wordt terugge

geven in lasten op arbeid voor werkgevers en werknemers Hiermee komt de belasting op arbeid en vermogen

meer met elkaar in balans

Zoals gebruikelijk zijn de koopkrachteffecten van het pakket aan maatregelen in kaart gebracht Doordat de hoge

energieprijzen voor huishoudens verschillend uitpakken zijn de uitkomsten van koopkrachtdoorrekening met meer

onzekerheid omgeven dan in voorgaande jaren Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de effecten van

het pakket is daarom gekozen om een aantal aanuvilende doorrekeningen te doen er is onder andere gekeken naar

het voorspelde aantal huishoudens met betaalbaarheidsproblemen en het geraamde aantal personen en kinderen

in armoede Een uitgebreid overzicht met het koopkrachteffect van het pakket is bijgevoegd in bijlage 4

Tabel besluitvorming augustus

Maatregel saldoverslechtorend 2023 2024 2025 2026 2027 Strue

Gevolg lagere zorgpremies lasten

378Dekkingsopgave als gevolg lagere zorgpremies inclusief zorgtoeslag VJN MN

Verhogen TES Aof door inzetzvw meevallers inclusief zorgtoeslag VJN MN

378 400 398 398 398

378 400 398 398 398378

Totaal opgave in min 0 0 0 0 0 0

Incidenteel pakket koopkracht

Verlaging EB belastingvermindering en tarieven reservering compensatie

energierekening

Uitstellen schuif energiebelasting op elektriciteit naargas uit CA naar 2024

Energietoeslag 1300 euro

Verhogen zorgtoeslag met 412 euro incidenteel in 2023

6472 0 0 0 0 0

246 0 0 0 0 0

1400 0 0 0 0 0

2117 0 0 0 0 0

^ CPB cMEV augustus 2022 DNB Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten juni 2022
^
De beleidsmatige verhoging bedraagt 0 55 bovenop het naar voren halen van de WML verhoging van 7 5 Het totaal komt op 10 inclusief de

reguliere indexatie
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Enveloppe flankererd beleid SZW w v EO min in 2022 voor bijzondere bijstand

Inkomensafhankelijke huurverlaging per 1 juli 2023

Verhogen beurs uitwonende studenten

Intensivering Nationaal Isolatieprogramma

Maatregel bratidstofaccijns

12B 7B 0 0 0 0

0 0 0 0 0 D

175 325 0 0 0 0

0150 150 0 0 0

1225 16 0 0 0 0

Structureel pakket

Verhoging WML met 7 5 in 2023 w v 14miljoen in 2022 inclusief terjgdraaien

doorwerking arbeidskorting

lOAOW verlagen naar 5 euro in 2023 en 2024 er afschaffer in 2025

WML aanvullend verhogen tot 10 op 1 januari inclusief reguliere verhoging 0 55 extra 332

beleidsmatige verhoging w v 7 miljoen in 2022 Doorwerking arbeidskorting wordt

teruggedraaid

Verhoging huurtoeslag met 203 euro w v 2B min in 2022}

Klndgebonden budget

Klnderopvangtoeslag naar 96

Arbeidskorting

Veriaging tarief eerste schijf iB

investering MKB

waarvan tarief box 2 lage tarief 24 5 hoge tarief 31

waarvan verhogen EiA MIAA AMiL

waarvan verhogen WKR

waarvan verlagen Aof premie kleine werkgevers

Caribisch Nederland

2321 1736 533 502 477 225

496 151 0 0 0 0

322 329 331 334 314

212 32E 325 325 32E 325

796 485 248 134 133 100

0 6 80 102 113 113

500 500 500 500 500 500

700 700 700 700 700 1000

500 500 500 500 BOO 600

70 1 1 1 1 1

150 150 150 150 150 150

50 50 BO 50 50 BO

230 301 301 301 301 401

16 12 4 4 4 4

Totale lasten in min 15799 4969 3219 3098 3086 3181

Uitgavenbeeld augustus 10 6 miljard t m 2027 |zis paragraaf 6 1

Uitgavenbeeid augustus w v 5 5 miljard in 2022 9232 2235 622 703 423 0

Structurele dekkingsopties

Versneld afbouwen zelfstandigenaftrek naarO1200 in 2026 en naar€900 in 2027

Afscbaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Verhogen lage vpb tarief naar 19

Box 3 verhogen tarief naar 34 in driestappen en verhogen heffingsvrij vermogen naar 84

circa €57000

Aanpak oonstructies fiscale regelingen taakstellend placeholder tarief eerste schijf 0

Aftoppen giftenaftrek om ANBI constructie tegen te gaan

Afschaffen FBI vastgoed

Verhogen algemeen overdrachtsbelasting van 10 1 naar 10 4

Resterend overschot inkomstenkader waarvan oa herijking leegwaarderatio

173

543

345 518 088 598 89

524 505 487 468 189

1525 1527 1528 1529 1530 1549

217 350 350 350 350

100 250 400 550 550

20 30 40 50 5010

0 54 54 54 54 54

130 130 130 130 130 130

273 150 246 460 459 364

Totale opbrengst in min 11970 5302 2989 3430 4612 3325

Totaal 3829 333 230 332 1526 144

Het totale pakket binnen de meerjarenperiode leidt tot een dekkingstekort van 1 9 miljard Dit staat tegenover

structurele overdekking van 144 miljoen

Toelichting per maatregel besluitvorming augustus

De veriaging van de energiebelasting uit 2022 wordt doorgezet en geintensiveerd In de energiebelasting worden

huishoudens tegemoetgekomen via de belastingvermindering en lagere tarieven Hiervoor wordt ruim 4 5 miljard
euro vrijgemaakt De btw verlaging uit 2022 wordt niet doorgezet maar een deel van deze middelen wordt ingezet
om de lasten op energieverderte verlagen en daarmee het dempende effect van het pakket uit 2022 voort te zetten

De geplande schuif in de energiebelasting tussen elektriciteit en gas uit het CA wordt in 2023 vervangen door

hiervoor genoemde maatregelen om de energiebelasting te verlagen Vanaf 2024 wordt de schuif doorgevoerd

volgens het in het coalitieakkoord opgenomen pad dus met de waardes van de schuif zoals ze voor 2024 zijn

opgenomen Een deel van het budget ruim 700 miljoen euro wordt gereserveerd voor gerichte steun via de

energierekening Er wordt op dit moment onder andere een tariefplafond verkend waarbij de steun via de energie

rekening wordt gericht op huishoudens die door het regulier instrumentarium te weinig worden bereikt De

afbakening van de doelgroep wordt onderzocht waarbij onder andere wordt gekeken naar WOZ waarde als proxy

voordraagkracht en energielabel als proxy voor noodzakelijkenergieverbruik Als deze verkenning niettot resultaat
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leidt valt het budget terug aan verlichting via de belastingvermindering in de fenergie belasting Ook wordt er

50 miljoen euro op de Aanvullende Post gereserveerd om een foods op te richten dat gericht is op het voorkomen

van afsluitingen als gevolg van betalingsachterstanden

Ook in 2023 stelt het Rijk 1 4 miljard euro beschikbaar zodat gemeenten huishoudens tot 120 procent van het

sociaal minimum een energietoeslag van 1300 euro uit kunnen keren Hiermee worden deze huishoudens

ondersteund bij het opvangen van de hogere energieprijzen De energietoeslag is onderdeel van het grotere pakket
om de koopkracht van lagere inkomens te ondersteunen

Dezorgtoeslag wordt in 2023 verhoogd met 412 euro Ditverhoogt het inkomen van huishoudens dieal zorgtoeslag

ontvangen met 34 euro per maand Deze groep bevat zowel de meest kwetsbare huishoudens als huishoudens met

lage middeninkomens die als gevolg van de gestegen energierekening moeite hebben om rond te komen

Huishoudens waarvan het inkomen net boven de oude maximum inkomensgrens was ontvangen een deel van dit

bedrag De kosten van de verhoging zijn 2 1 miljard euro

Naast de maatregelen die het kabinet neemt om de koopkracht van lagere inkomens te ondersteunen wordt er

in totaal 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor flankerend beleid Dit beleid is bedoeld ter ondersteuning van

huishoudens die naast de maatregelen extra ondersteuning nodig hebben De maatregelen uit het flankerend

beleid worden nog verder uitgewerkt

Om huurders met een laag inkomen te ondersteunen vervroegt het kabinet in overleg met de woningcorporaties
de inkomensafhankelijke huurverfaging naar 1 juli 2023 Dit verlaagt de huren voor huurders met een inkomen

onder 120 sociaal minimum wonend in een sociale huurwoning die wordt door een woningcorporatie Gemiddeld

wordt hun huur verlaagd met 57 euro per maand

Om ultwonende studenten tegemoet te komen voor hun gestegen lasten trekt het kabinet eenmallg 500 miljoen
euro uit Hiermee wordt de basisbeurs voor uitwonende studenten voor zowel mbo als ho studenten gedurende
het collegejaar 2023 2024 verhoogd met ongeveer 165 euro per maand Vanwege de systematiek van het boeken

van de studiefinanciering worden de plafondrelevante uitgaven in de begroting in latere jaren getoond

Om kwetsbare huishoudens financieel te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen stett

het kabinet in 2023 en 2024 in totaal 300 miljoen euro extra beschikbaar voor het Nationaal Isolatieprogramma
Dit betekent dat meer kwetsbare huishoudens hun woningen kunnen verduurzamen en op deze manier hun

energielasten kunnen verlagen Op deze manier wordt de weerbaarheid van huishoudens tegentoekomstige prijs
fluctuaties vergroot

Het kabinet verlengt de verlaging van de accijns op brandstof De accijnzen worden gedurende de periode januari
tot en met juni gelijk gehouden ten opzichte van de verlaagde accijnzen in 2022 inclusief de verhoging in het

basispad In de tweede helft van het jaar wordt de verlaging van de accijnzen afgebouwd

Het kabinet versnelt en vergroot de voorgenomen verhoging van het minimumloon Dit maakt werken aantrekke

lijker en versterkt de inkomenspositie van zowel werkenden met een laag inkomen als uitkeringsgerechtigden
De volledige verhoging van het minimumloon met 7 5 wordt uitgevoerd per 2023 Ook wordt het minimumloon

aanvullend verhoogd zodat dit op 1 januari 2023 stijgt met 10 inclusief de gebruikelijke indexatie Hiertoe wordt

het minimumloon aanvullend beleidsmatig verhoogd met 0 55 De koppeling met de AOW blijft behouden en ook

de afbouw van de lOAOW wordt versneld Deze wordt in 2023 verlaagd naar 5 euro per maand en per 2025

afgeschaft Net als in het coalitieakkoord wordt de doorwerkingopde grenzen van de arbeidskorting teruggedraaid

Het kabinet verhoogt structureel de huurtoeslag met 16 94 euro per maand Huishoudens in huurwoningen zijn
kwetsbaar voor externe schokken zoals recent de hoge energieprijzen Om de inkomenspositie van huurders te

verbeteren verhoogt het kabinet de huurtoeslag Het kabinet trekt hier structureel € 325 miljoen voor uit

Het kabinet verhoogt het kindgebonden budget Deze verhoging ziet op drieonderdelen Het bedrag voor het derde

kind en verder wordt verhoogd zodat dit gelijk is aan het bedrag voor het tweede kind een verhoging van 105

euro De rest van het budget wordt gelijk verdeeld over alle kindbedragen en de verhoging van de alleenstaande
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ouder kop ALO kop Dit verhoogt deze bedragen met 335 euro Deze maatregel wordt geTmplementeerd in 2023

en wordt in de daaropvolgende jaren afgebouwd Per 2028 trekt het kabinet structureel 100 miljoen euro uit voor

de verhoging van het kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag naar 96 Het vergoedingspercentage van de kinderopvangtoeslag wordt per 2025

verhoogd van 95 naar 96 zodat bij de hervorming naar een nieuw stelsel voor kinderopvang ook de laagste
inkomensten minste hun huidige vergoeding behouden

Om werken lonenderte maken verhoogt het kabinet de arbeidskorting Het kabinet trekt structuree 500 miljoen
euro uit om aanvullend op de verhoging uit het coalitieakkoord de arbeidskorting te verhogen Dit wordt ingezet
om middeninkomens te bereiken door het verhogen van het tweede en derde knikpunt met 89 euro en een

verhoging van het afbouwpercentage naar 6 51

Het kabinet zet in op het verlagen van de lasten op arbeid en verlaagt daarom het tarief eerste schijf met 0 11

punt Hierdoor daalt de gemiddelde belastingdrukvoor alle inkomens De marginale drukdaalt voor inkomens tot

mim69duizendeuro De kosten hiervan bedragen 700 miljoen euro Hierin isookde verhoging van het tarief eerste

schijf door de meevaller in de zvw meegenomen

Om de lasten op arbeid te verlagen verlaagt het kabinet ook de lasten voor mkb ondernemers De opbrengst van

de verhoging van het lage vpb tarief wordt met name teruggegeven aan het mkb Hiervoor trekt het kabinet in

de jaren 2023 tot en met 2027 500 miljoen euro uit en vanaf 2028 wordt hiervoor structureel 600 miljoen euro

uitgetrokken Hier is invulling aan gegeven door de Aof premie voor kleine werkgevers te verlagen de WKR te

verruimen met 50 miljoen euro en het budget voor de EIA MIA en de VAMIL te verhogen met 150 miljoen euro om

zo verduurzaming te stimuleren en de energieafhankelijkheid van bedrijven te verminderen Daarnaast wordt het

gedifferentleerde tarief in box 2 dat ingaat per 2024 en zoals gepresenteerd in de Voorjaarsnota aangepast naar

24 5 en 31 met een grens van 67 000 euro bij het lage tarief De lastenrelevant opbrengst van de box 2

maatregel begint in 2024 in plaats van in 2023 zoals aangenomen werd bij de Voorjaarsnota Daardoor is er een

derving van € 70 miljoen in 2023 ten opzichte van de stand in de Voorjaarsnota

Caribisch Nederland maatregelen uit het koopkrachtpakket voor Europees Nederland worden doorvertaald naar

Caribisch Nederland Sommige van de maatregelen zijn niet direct doorte vertalen zo kent Caribisch Nederland

geen WKB Voor het nemen van vergelijkbare maatregelen in Caribisch Nederland stelt het kabinet 16 miljoen euro

incidenteel en 2 4 miljoen euro structureel beschikbaar Hiervan wordt 6 4 miljoen euro in 2024 en 1 6 miljoen euro

vanaf 2025 gereserveerd op de AP in afwachting van nadere uitwerking

Aan de uitgavenkant is per saldo 10 6 miljard euro beschikbaar om incidenteel in te zetten voor koopkracht Het

volledige uitgavenbeeld is opgenomen in hoofdstuk 6

Versneld afbouwen enverder verlagen zelfstandigenaftrek naar 900 euro In het coalitieakkoord is afgesproken om

de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 met stappen van 650 euro inclusief basispad laatste twee jaar in stappen van

605 euro verderterug te brengen tot 1200 euro in 2030 Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al

in 2026 teruggebracht tot 1200 euro en in 2027 verder verlaagd naar 900 euro Dit brengt meer evenwicht in het

belasten van verschillende typen werkenden werknemers en IB ondernemers

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon In de huidige regeling kan het gebruikelijk loon van een dga
worden vastgesteld op 100 X van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking waarbij de X gelijk is

aan de doelmatigheidsmarge Met deze maatregel wordt de beperking van deze doelmatigheidsmarge van 25

naar 15 zoals afgesproken in de Voorjaarsnota doorgezet door de marge helemaal af te schaffen Het afschaffen

van de doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon voor dga s leidt ertoe dat het inkomen van ondernemers gelijker
wordt belast met dat van werknemers

Verhogen lage vpb tarief van 15 naar 19 De omvang van de fiscale winst van een onderneming zegt welnig
over de omvang van het bedrijf of de draagkracht van de dga en andere aandeelhouders Verder geldt dat ook

vennootschappen zonder werknemers dan wel alleen een dga profiteren van dit lage tarief Bovendien leidt de

differentiatie in het vpb tarief in de praktijk tot fiscaal gedreven gedrag en belastinguitstel Om deze ongewenste
effecten te beperken wordt het huidige lage tarief in de vennootschapsbelasting verhoogd van 15 naar 19
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Veitiogen tarief box 3 naar 34 en verhogen heffingsvrij vermogen tot circa 57000 euro Met deze maatregel wo rdt

het huidige tarief in box 3 met 1 punt per jaar verhoogd naar 34 in 2025 Vanaf 2026 gaat het nieuwe stelsei

voor box 3 in In het verieden is op basis van een forfaitair rendement beiasting geheven op box 3 zonder rekening
te houden met de werkeiijke samensteiling van het vermogen Bij het overgangsrecht de komende jaren en in

het nieuwe steisel van werkeiijk rendement zulien beiastingplichtigen met veel spaargeld een lagere belastingdruk
krijgen Mensen met een groot vermogen in beieggingen gaan juist meer beiasting betalen Het extra verhogen
van het tarief in box3zaidusvoorai gevoeid worden doordegroependieop basis van de werkeiijke vermogensmix
het grootste forfaitaire rendement hebben Dit is deeis ook de groep die het meest profijt heeft gehad van het oude

stelsei Tot siot is besioten om de niet bezwaarmakers in box 3 geen compensatie toe te kennen Het compenseren

van niet bezwaarmakers op dezelfde wijze als bezwaarmakers zou ieiden tot een budgettaire derving van €4 1 mrd

De Hoge Raad heeft aangegeven dat compensatie juridisch niet verplicht is Geiet op de grote maatschappeiijke

opgaven die momenteei speien heeft het kabinet besioten de beperkt beschikbare budgettaire middelen in te zetten

voor andere onderwerpen zoais koopkrachtmaatregelen voor lage en middeninkomens

Aanpak constructies fiscale regelingen Deze maatregeien moeten concreet worden

vormgegeven anders zai het CPB de raming niet certificeren en dus ook niet meenemen in de MEV

Als placeholder geldt daaromeen taakstelling via de Tarief Eerste Schijf TES Deze piacehoider wordt vervangen

door een concrete invuliing van de constructieaanpak Voor verhuurd vastgoed geidt dat dit niet ianger in

aanmerking meer komt voor de BOR en DSR Met constructies worden fiscaie constructies bedoeld die oneigeniijk

gebruik van het beiastingsysteem in de hand werken Het aanpakken van deze constructies leidt tot een evenwich

tigerre beiastingheffing Met fiscaie regeiingen wordt gedoeld op regeiingen die negatief geevaiueerd zijn op

doelmatigheid en doeltreffendheid Het afschaffen dan wei versoberen van zuike regeiingen draagt bij aan de

vereenvoudiging van het beiastingstelsei

Aftoppen giftenaftrek De giftenaftrek voor particulieren houdt in dat onder bepaalde voorwaarden een gift aan

een ANBi een algemeen nut beogende insteiling meestai aan stichting aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting
De giftenaftrek wordt vanaf 2023 afgetopt op 250 000 euro per huishouden voor periodieke giften aan ANBTs en

verenigingen

Afschaffen FBI voor vastgoed Met deze maatregel mag een fiscaie beieggingsinsteiling fbi niet meer direct

beleggen in vastgoed Een fbi mag nog wel indirect in vastgoed beleggen d w z zij mag nog wel aandelen houden

in een reguiier belaste dochtervennootschap die belegt in vastgoed

Vethogen algemeen tariefoverdrachtsbelasting Met deze maatregel wordt deoverdrachtsbelasting niet woningen
na de verhoging in het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota verder verhoogd van 10 1 naar 10 4

Resterendoverschot inkomstenkader ln augustuswordtelkjaar het inkomstenkadergesloten Dooraanpassingen
en herijkingen van maatregeien uit de Startnota waaronder een herijking van het actualiseren van de leegwaarde
ratio is er een overschot in het inkomstenkader
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5 INKOMSTENKADER

Zoalsin het Coalitieakkoord besloten is hetinkomstenkaderdefinitief ivastgezet na herijking van CA maatregelen

op basis van het CPB Centraal Economisch Plan CEP 2022 In de voorjaarsnota zijn de CA maatregelen inclusief

de budgettaire impact van deze herijkingen opgenomen in bijiage 9 van de VJN In de VJN is o a door een kader

correctie tbv dekking van uitgaven het inkomstenkader geslotenV

Sindsde VJN isgesloten zijn een aantal maatregelen genomen en herijkingen van eerdere maatregelen vastgesteld
zie tabel inkomstenkader Deze maatregelen en herijkingen resulteren in een overschot in het inkomstenkader

van €638 min binnen de kabinetsperiode 2022 2025 en structureel 364 miljoen euro Dit overschot is ingezet voor

het augustus besluitvormingspakket van paragraaf 4 Voor toelichting van de maatregelen zie bijiage 1

• De Zvw uitgaven meevaller wordt ingezet voor tegenvallers aan de uitgavenkant Door lastendekkende finan-

ciering leidt de meevaller tot lagere premies en lagere rijksuitgaven aan zorgtoeslag in het inkomstenkader

De dekkingsopgave die hieruit ontstaat is ingevuld door een stijging van tarief eerste schijf TES en de premie

arbeidsongeschiktheidsfonds AOF

• Omdat de mogelijkheden in de IV keten inkomensheffing beperkt zijn en gelet op vertraging in het proces rond

een nieuw stelsel die is opgetreden door het kerstarrest wordt de invoering van het nieuwe stelsel box

3 gebaseerd op werkelijke rendement een jaar opgeschoven van invoering per 1 januari 2025 naar 1 januari
2026 Uitstel naar 2026 betekent een jaar langer overbruggingswetgeving Dat levert een incidentele derving op

van een kleine 385 miljoen euro

• De raming van de WBSO laat een tekort van 13 miljoen euro zien voor 2023 Volgens de standaard budgetsys
tematiekdient ditgedektte worden Dit jaar is besloten deze 13 miljoen euro niet tedekken conform de budget

systematiek De afspraak is om het eventuele tekort in 2024 te dekken conform de budgetsystematiek

De lastenrelevante maatregelen uit het pakket augustusbesluitvorming zijn opgenomen in tabel Lastenrele

vante maatregelen augustusbesluitvorming Voor toelichting bij deze maatregelen zie paragraaf 4

NB de tabellen in deze paragraaf kunnen nog wijzigen Definitieve stand wordt verwerkt in de Miljoenennota

Tabel inkomstenkader

In standen in min is saldoverslechterend lastenverlichting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Struc

Beleidsmatige mutaties

la Zorgpremie ontwikkeling n a v zvw uitgaven meevaller

1b Zorgtoeslag ontwikkeling door zorgpremie aanpassing

1c Dekking inzet zvw uitgaven meevaller voor uitgaven verhoging tarief eerste schijf TES 0

Id Dekking inzet zvw uitgaven meevaller voor uitgaven verhoging premie

arbeidsongeschiktheidsfonds AOF

2a Zorgpremie ontwikkeling n a v zvw uitgaven meevaller Voorjaarsnota

2b Zorgtoeslag ontwikkeling door zorgpremie aanpassing

2c Dekking zvw uitgaven meevaller VJN verhoging TES

2d Dekking zvw uitgaven meevaller VJN verhoging premie AOF

3a Fiscale klimaatmaatregelen BPM vrijstelling bestelauto s naar0 ingang per 2025

3b Fiscale klimaatmaatregelen Dekking BPM vrijstelling naar 0 per 2025 via verhoging 0

MRB

4 Fiscale klimaatmaatregelen uitstelEB maatregelen hogere verbruiksschijven met 1 jaar 0

5 Pensioen Uitstel uitvoering bedrag ineens

6 Uitstel invoering stelsel werkelijk rendement box 3 met 1 jaar

7a WBSO overschrijding budget

7b WBSO aanpassing tarief ter dekking overschrijding

3 Toepassing multiplier fiscale partners giften ANBFs

9 Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 cent in 2023 en 22 cent in 2024

10 Verlenging beleidsregel Plato gehalte biermixen

11 Uitbreiding grondslag btw 0 tarief zonnepanelen

12 Btw 0 tarief voor zonnepanelen in Caribisch NL

13a Ontkoppeling ODE van SDE

13b Kadercorrectie ontkoppeling ODE van SDE

0 439 439 463 462 461 461

81 81 86 85 85 85

215 215 227 226 226 226

0

0 143 143 150 150 150 150

0 26 26 26 26 26 26

0 5 5 5 5 5 5

0 13 13 13 13 13 13

0 8 8 8 8 8 8

0 0 229 139 86 86 0

0 0 80 140 144 0

38 38 0 0 0 0

0 11 0 0 0 0 0

0 0 0 385 0 0 0

0 13 0 0 0 0 0

0 13 0 0 0 0 0

0 6 0 0 0 0 0

0 18 73 73 73 73 73

40 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

288 288 288 288 288 288

288 288 288 288 288 288

0

0

0

Herijkingen
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14 30 regeling beperken tot Balkerende norm

15 Excessief lenen verhogeti drempelbedrag van 500 000 naar700 000

16 Verhogen overdraditsbelasting van 9 naar 10 1

17 Afschaffen betalingskorting Vpb

18 Herstel bezwaarmakers box 3

19 Uitstel fiscals afbouw salderingsregeling met 2 jaar

20 Afschaffen middelingsregeling

21 Afschaffen Fiscale Oudedagsreseive FOR

22 Btw nultarief voorzonnepatielen

23 Box 2 doelmatigbeidsmarge 25 naar 15 gebmikelijk loon

24 Aanpassen voorschotsystematiek energiebelasting

25 Uitbreidingfrisdrankbelasting

26 Actualiseren leegwaarderatio

27 CA zelfstandigenaftrek

28 CA tabaksaccijns pakje naar 10 ejro

29 Algemeen btw tarief toepassen op lachgaspatronen

0 0 9 10 3 3 3

0 9 9 9 9 9 9

0 159 159 159 159 159 159

0 14 23 26 26 26 26

30 5 5 0 0 0 0

0 10 15 1 0 0 0

0 4 6 10 10 10 10

0 6 6 6 6 6 6

0 2 2 2 2 2 2

0 40 4S 56 64 64 41

0 0 5 5 5 5 5

0 5 13 13 13 13 13

0 97 97 97 97 97 97

0 7 13 20 26 32 46

0 3 7 9 9 9 9

1 0 0 0 0 0 0

Totaal 31 274 151 244 459 458 363

Tabel lastenreievante maatregelen augustusbesluitvorming

IVIaatregel saldoverslechterend in standen 2023 2024 2025 2026 2027 Strue

Verlaging EB belastingvermindering en tarieven reservering compensatie

energierekening

Uitstellen schuif energiebelasting op elektriciteit naar gas uit CA naar 2024

Verhogen zorgtoeslag met 412 euro incidenteel in 2023

Maatregel brandstofaceijns

Arbeidskorting

Verlaging tarief eerste schijf IB

Investering MKB

waarvan tarief box 2 lage tarief 24 5 hoge tarief 31

waarvan verhogen EIA MIAWAMIL

waarvan verhogen WKR

waarvan verlagen Aof premie kleine werkgevers

Caribisch NL Verhogen belastingvrije som

Caribisch NL Accijnsverlaging jan jun

Versneld afbouwen zelfstandigenaftrek naar 1200 in 2026 en naar 900 in 2027

Afschaffen doelmatigbeidsmarge gebruikelijk loon

Verhogen lage vpb tarief naar 19

Box 3 verhogen tarief naar 34 in drie stappen en verhogen heffingsvrij vermogen naar 84

circa €57 000

Aanpak constructies fiscale regelingen taakstellend placeholder tarief eerste schijf 0

Aftoppen giftenaftrek om ANBI constmctie tegen te gaan

Afschaffen FBI vastgoed

Verhogen algemene overdrachtsbelasting van 10 1 naar 10 4

1 5472 0 0 0 0 0

2 246 0 0 0 0 0

3 2117 0 0 0 0 0

4 1225

500

700

500

16 0 0 0 0

5 500 500 500 500 500

6 700 700 700 700 1000

7 500 500 500 500 600

7a 70 1 1 1 1 1

7b 150 150 150 150 150 150

7c 50 50 50 50 50 50

7d 230

1 8

1 6

301

1 8

301 301

1 8 1 8

301 401

8 1 8 1 8

9 0 0 0 0 0

10 173 345 518 688 598 89

11 543 524 505 487 468 189

12 1525 1527 1528 1529 1530 1549

13 217 350 350 350 350

14 100 250 400 550 550

15 10 20 30 40 50 50

16 0 54 54 54 54 54

17 136 136 136 136 136 136

Totaal 7801 1237 1669 1932 2034 865
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6 UITGAVEN

6 1 Uitgavenbeeld

In hoofdstuk 4 is de koopkrachtbesluitvorming weergegeven Onderdeel hiervan zijn ook een aantal maatregelen
aan de uitgavenkant Deze zijn weergegeven in hoofdstuk 4 Daarnaast is de inzet van 10 6 miljard euro vanuit

het uitgavenbeeld onderdeel van de koopkrachtbesluitvorming Deze 10 6 miljard euro bestaat uit onderstaande

reeksen

Uitgavenbeeld

in mir is saldobelasterd 2022 2023 2024 2025 2026 2027 struc

Genera le dossiers

Rente cMEV vanaf 24 rattling CEP 22

Gasbaten raming EZKexcl Norg 8 5 miljard

SDE meevaller kolencertrales 0 5 miljard

Mijnbouwhefflrg 2 3 miljard

EU afdrachten

DIvidenden

HGIScMEV

Accres effect van besluitvorming

Rente effect van besluitvorming

Z 646 Z 574

1 965

2 281

2 131

1 036

2 371

8 E44 1 004

1 060

1 004

1 060383 1 010 1 060

2 470

500

919 385 35 35

2021

193

714

125

52

24 125 126 126 126

20 40 30 0 25 35 35

27 9 9 9 9 9 9

42 14 1 13 0 0 0

0 18 81 74 79 79 79

Asiel

Inburgering en integratie SZW

Huisvestingpakket BZK

Inkoop en verkoop fiexwoningen BZK

Overlastgevers DT V JenV

Overlastgevers PEL JenV

Brede doeluitkering veiligheidsregio s

Jenv

Overlastgevers JenV

Opvarg AMV 18 i JenV

Dekking JenV onderuitputting

183 189 95 176 184 182 168

20 40 30

98 18 IS 18 16 14 0

95 95

15 15 15 15 15 15

15 15 15 15 15 15

46 57 73 83 83 83

15 15 15 15 15 15

40 40 40 40 40 40

30

Medaovetfieden 0 0 0 0 1 100

1 100

0 0

Gemeentefonds Provinciefonds en BCF

Uitvoering SZW

UItvoerIngsInformatle

Dekking uitvoeringsinformatie

Sociaal medische beoordelingen

164 61 56 70 25 1 4

19 129 121 169 127 134 134

117 71 65 120 140 138 138

66 3 0 21 38 5 0

Uitvoering VWS

Uitvoeringsbeeld Zvw meevaller

Uitvoeringsbeeld VWS overig

IVaarvan W z

Waarvan VWS begroting

773

658

98 243

439

328

463

390

462

458

461

458

461439

115

W7

341 196 135 72 3 3

242 121 63 16 33 33

52 39 75 71 56 36 36

Overig

Warmtelinq

Tweede Kamer

Onderuitputting Financien

Derogatie

74 15 0 0 0 0 0

15

2

76

0

Kasschuiven en verbogen in uit taakstelling

Kaseffect koopkrachtpakket juli

2 059 1 260

250

11 713 855 1 153 0

250
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in min is saldobelastend 2022 2023 2024 2025 2026 2027 struc

Kasschuif Stikstof juli

Vbomitbetaling OV

Kasschuif Toeslagen

Kasschuif Tennet

Kasschuiven Inversteringsplafond naar

voren

Overige Kasschuiven

Taakstellende onderuitputting 4 7 miljard

199 186 13

960 960

1 177 473 588 113 4 0 0

1 230 1 332 360 338 1 270 1 270

0 137 18 36 19 25 0

1 421

2 100

295 243 311 430 142 0

2 100 600

Totaal 5 535 3 697 2 235 622 708 423 710

Cumulatief tfm 2027 10 559

Toelichting
Generale dossiers

Rente cMEV vanaf24 raming CEP ’22

In de cMEV raming van het CPB zijn de rentetarieven voor 2022 en 2023 opwaarts bijgesteld Dit leidt tot een stijging
van de rente uitgaven van structureel 1 1 miljard euro per jaar In de CEP raming van komend voorjaar zal het CPB

ook de rentestanden voor de periode vanaf 2024 bijstellen Naar verwachting leidt dit tot een aanvullende

tegenvaller Als de huidige rentestand in 2023 doorgetrokken wordt naar latere jaren leidt dit indicatief tot een

structurele tegenvaller van ongeveer 5 miljard euro per jaar Richting de Voorjaarsbesluitvorming zal het kabinet

opties en maatregelen inventariseren om deze tegenvaller structureel in te passen

Gasbaten excl Norg
Door de onrust op de gasmarkt zijn de gasprijzen en daardoor ook de gasbaten gestegen Naar verwachting zullen

de prijzen ook de komende jaren hoger liggen dan bij Voorjaarsnota 2022 werd verwacht Hierdoor zullen ook de

ontvangsten Mijnbouwwet en dividenden EBN de komende jaren hoger uitvallen

SDE meevaller

Door het intrekken van de productiebeperking bij kolencentrales ontstaat er incidentele ruimte in de SDE

middelen Het kabinet reserveert hiervan 500 miljoen euro voor het versterken van de kapitaalpositie van Stedin

om investeringen in de energietransitie te ondersteunen Ook wordt 500 miljoen euro ingezet als dekking voor

de generale problematiek

Mijnbouwbeffing
Door een cijns tarief van 65 op prijzen boven de 50 cent per m3 kan een opbrengst van circa 2 8 miljard euro

gerealiseerd worden Op lagere prijzen wordt geen extra cijns geheven t o v de huidige situatie Voor deze raming
wordt uitgegaan van dezelfde gasprijzen als de gasbatenraming Het kabinet voert overleg met gas en olie exploi
tanten over een solidariteitsbijdrage van deze partijen Indian het mogelijk blijkt om voorafgaand aan de stemming
over het pakket Belastingplan 2023 te komen tot bindendeafspraken met degas en olie exploitanten die persaldo
tenminste gelijk zijn aan de in de Miljoenennota ingeboekt opbrengst van de cijnsverhoging van 2 8 miljard euro

kan deze bijdrage als een vervanging dienen van de cijnsverhoging voor 2023 en 2024 In het geval dat partijen
deze afspraken zijn nagekomen zal de cijnsverhoging geen toepassing vinden in 2023 en 2024

EU afdrachten

Op basis van de jaarlijkse Lenteraming Spring Forecast heeft de Europese Commissie de Europese begroting

geactualiseerd middels het Draft Amending Budget 4 DAB4 Dit levert per saldo een meevaller op voor Nederland

opiopend van 118 miljoen in 2022 naar 126 miljoen in 2027 bestaande uit onderandere actualisatie van de bni btw

invoerrechten en de plasticafdrachten In de DAB4 is ook een meevaller van 29 miljoen verwerkt vanwege de

bijdrage van het Verenigd Koninkrijk uit hoofde van het terugtrekkingsakkoord In 2023 leidt dit ook nog tot een

meevaller van 122 miljoen in 2023 welke niet in DAB4 is opgenomen Daarnaast leidt de jaarlijkse technische

aanpassing van de Commissie tot een tegenvaller van 94 miljoen in 2022 en 55 miljoen in 2023

14

1557479 00079



Dividenden

Een actualisatie van de dividendramingen van de staatsdeelnemingen geeft voor dit jaar 2022 en voor 2023 en

2024 een positieve bijstelling respectievelijk 20 40 en 30 miljoen hoger dan eerder voorzien Voor de jaren 2026

en 2027 is de dividendramingen naar beneden bijgesteid respectieveiijk 25 en 35 miijoen euro

HGIS bijstelling CMEV

Conform de reguliere systematiek is het budget voor Officiai Deveiopment Assistance ODA binnen de Homogene

Groep internationaie Samenwerking HGIS bijgesteid op basis van de groeiverwachting van het bni in de recentste

CPB raming cMEV Dit ieidt tot een tegenvaiier van 27 miijoen in 2022 en een meevalier van 9 miljoen in 2023 en

verder

Indicatief accres effect van besluitvorming
in het coalitieakkoord is besioten om voiumedeei van het accres vanaf 2026 te bevriezen Conform afspraak met

de VNG is ook voor de jaren tot en met 2025 het voiumedeei van het accres voor het Gemeentefonds bevroren op

de stand van de Voorjaarsnota De Augustusbriefmutaties hebben daarom enkei een doorwerking op het accres

tot en met 2025 voor provincies De budgettaire mutaties aan de uitgavenkant ieiden tot een indicatieve daiing van

het accres in 2022 en 2023 en een stijging in 2024 en 2025 voor het Provinciefonds Het definitieve accreseffect zal

berekend woren na verwerking van de MEV cijfers van het CPB Naast de uitgavenbesluitvorming hebben ook

veranderingen in de loon en prijsontwikkeling effect op het accres Dit LPO effect is niet zichtbaar in de uitgaven
tabei

Rente effect van besluitvorming
De augustusbesiuitvorming Ieidt tot hogere tekorten en daarmee tot hogere renteiasten opiopend tot 79 miijoen
euro in 2027 De exacte omvang van dit bedrag zai berekend worden na de MEV doorrekening

Asiei

Om de asieiopvangproblematiek op te lessen steit het kabinet extra middeien beschikbaar om crisisopvang van

asieizoekersen huisvesting en inburgering van statushouders te realiseren in de periode tussen 2022 en 2027 gaat
het om cumulatief ruim 1 miijard euro

JenV

Het gaat om extra middeien voor de aanpak van overlastgevende asieizoekers 15 miljoen euro structureel en de

opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen AMV s tot 21 jaar 40 miljoen euro structureel Als en

voor zover de opvang van AMV s tot 21 jaar volgens de criteria van OESO DAC onder ODA vallen zal de dekking
hiervan uit het ODA budget komen Dit wordt indien aan de orde bij Voorjaarsnota verrekend in overleg met de

minister voor BHOS Daarnaast komt er een reeks opiopend naar 83 miljoen structureel beschikbaar voor de

verhoging van de brede doeluitkering rampenbestrijding BDUR aan de veiligheidsregio s Omdat deze uitkering
niet alleen betrekking heeft op asieiopvangproblematiek maar breder is levert JenV een incidentele bijdrage van

30 miljoen euro Deze middeien worden via een kasschuif in het juiste ritme geplaatst Tot slot worden middeien

vrijgemaakt voor het verhogen van het aantal procesbeschikbaarheidslocaties voor de versnelde behandeling van

asieizoekers met een kansarme asielaanvraag 15 miljoen euro structureel en voor het versneld uitzetten van

overlastgevende asieizoekers door de Dienst Terugkeer en Vertrek 15 miljoen euro structureel

BZK

Om de asiei huisvestingsproblematiek op te lessen worden in samenwerking met gemeenten voldoende fysieke
locaties ingericht inclusief het tijdelijk plaatsen en mogelijk exploiteren van flexwoningen Deze locaties kunnen

worden benut wanneer er nog geen zekerheid bestaat over de her plaatsing van woningen elders bijvoorbeeld
omdat een vergunningtraject nog niet is afgerond Verder wordt er aan het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht
gegeven om flexwoningen te kopen Deze woningen worden vervolgens verkocht aan corporaties gemeenten en

andere potentiele afnemers Tot slot zal het Rijksvastgoedbedrijf enkele bestaande en te verwerven panden laten

transformeren Hierdoor kunnen deze panden als tussenvoorziening worden ingezet voor de huisvesting van

statushouders Binnen deze reeks worden onder andere de apparaats en coordinatiekosten van het Rijksvast-

goedbedrijf gedekt

Het Rijk zal daarnaast samen met gemeenten en woningcorporaties een garantieregeling verkennen en uitwerken

Hiermee wordt aan partijen meer zekerheid geboden over de herplaatsing en exploitatie van de woningen
waardoorsneller investeringsbeslissingen kunnen worden genomen Als uitgangspuntgeldt daarbij dat eventuele
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restrisico s bij uitputting van het budget evenredig in principe voor drie maal een derde warden gedragen door

gemeenten corporaties en het Rijk Konnende tijd zal de regeling conform het beleidskader voor risicoregelingen
worden uitgewerkt De middelen worden geplaatst op de aanvullende post van het ministerie van Financien

SZIV

Er komt 90 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van de inburgering en integratie van statushouders Deze

middelen worden via een Algemene Uitkering verstrekt aan het Gemeentefonds

Medeoverheden

Gemeentefonds Provinciefonds en BCF

In aanloop naar een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies v a 2026 wordt eenmalig
1 1 miljard beschikbaar gesteld voor het Gemeentefonds Provinciefonds en BTW compensatiefonds

Uitvoering SZW

Het uitvoeringsbeeld onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid laat na de verwerking van cMEV een per saldo

tegenvaller zien van 19 min in 2022 opiopend tot 134 min in 2027 Deze is voornamelijk het gevolg van hogere

uitgaven aan de kinderopvangtoeslag KOT en de verlofregelingen De dekking van de uitvoeringstegenvaller
bestaat o a uit inzet van loon en prijsbijstelling LPO over CA intensiveringen en uit terugontvangsten op uitvoe

ringskosten UWV en SVB SZW neemt drie maatregelen cumulatief 134 min om de urgente problematiek m b t

sociaal medische beoordelingen SMB bij het UWV te verminderen Deze maatregelen worden gedekt binnen de

uitvoeringskosten van UWV

Uitvoering VWS

Het uitvoeringsbeeld laat forse meevallers zien in de Zvw en meevallers de WIz In de Zvw komt dit voornamelijk
door de actualisatie van de uitvoeringscijfers en het verwerken van het Integraal Zorgakkoord De meevallers in

de WIz volgen uit hogere eigen bijdragen o a door de koppeling van de AOW aan het WML Op de VWS begroting

zijn diverse tegenvallers onder meer bij de regeling Wanbetalers onverzekerbare vreemdelingen OVV regeling
voor medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden SOV en op PGB 2 0

Overig

WarmtelinQ

Van het beschikbare budget voor de WarmtelinQ lening aan Gasunie blijft 15 miljoen over

Tweede Kamer

Het budget van de Staten Generaal wordt verhoogd met 2 miljoen voor de beveiliging ICT en audiovisuele

installatie van de Tweede kamer en voor diverse kosten van de Eerste Kamer omtrent de tijdelijke huisvesting

Onderuitputting Financien

Er vindt onderuitputting plaats op zowel de apparaatskosten als de programmakosten Het grootste gedeelte van

de onderuitputting vindt plaats op de budgetten van apparaat van de Belastingdienst Dit wordt onder andere

veroorzaakt doorverloop in personeel en de krapte in de arbeidsmarkt waardoor het langer duurt om vacatures te

vervullen Deze onderuitputting komt ten goede aan het generale beeld

Derogatie
In het kader van de gesprekken die gevoerd worden met de Europese Commissie over de derogatie reserveert

het kabinet middelen uit de reeksen stalmaatregelen op de aanvullende post en mestverdunning bij LNV

Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken voIgt een uitwerking van een mogelijke regeling en het exacts

bed rag

Kasschuiven en overig
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Kaseffect koopkrachtpakketjuli
In juli is besloten de energietoelagevoor gemeenten te verhogen De extra uitgaven in 2022 zijn gedeeltelijkgedekt
met de gasbaten in 2023

Kassdiuif stikstofjuli
In het kadervan de versnellingsaanpakis door provincies een pakketaangeleverd van voorstellenvoorde integrale

aanpak voor stikstof klimaat en water Er is 504 2 miljoen overgeheveld van de Aanvullende Post transitiefonds

naar de LNV begroting voor de jaren 2022 en 2023 en door middel van een kasschuif worden de middelen in het

juiste kasritme gezet Daarnaast wordt 250 miljoen beschikbaargesteld voorde legalisatieopgave van PAS melders

uit de landelijke beeindigingsregeling veehouderijiocaties

Vooruitbetaling OV

Om beter aan te sluiten bij het kasritme van de Rijksoverheid vindt er een kasschuif van 960 miljoen plaats op
het OV contract met vervoersbedrijven Hierdoor wordt het bedrag voor 2023 alvast in 2022 uitbetaald

Kasschuif Toeslagen
Om de budgetten voor het Toeslagenherstel aan te laten sluiten op het huidige geraamde uitputtingsritme is een

kasschuif nodig Dit betreft het saldo van meerdere kasschuiven waaronder kasschuiven om de reserveringen op

de Aanvullende Post AP in het juiste ritme te zetten In het totaal inclusief de schuif op de AP gaat het om een

bedrag van circa 1 1 miljard uit 2022 Hiervan gaat 438 miljoen naar 2023 567 miljoen naar 2024 en het overige
naar 2025 en 2026

Kassdiuif Tennet

Deze kasschuif voorziet TenneT op korte termijn van haar kapitaalbehoefte zodatTenneT haar investeringsagenda
kan uitvoeren met behoud van haar kredietrating

Kasschuiven investeringsplafond naar eerdere jaren
Conform de begrotingsregels wordt het plafond gecorrigeerd voor schuiven naar achteren op het investerings-

plafond Kasschuiven naar eerdere jaren worden net zoals de andere kasschuiven binnen het uitgavenplafond
verwerkt

Overige Kasschuiven

In totaal wordt er 1 3 miljard op de verschillende departementenale begrotingen en de aanvullende post van 2022

naar achteren geschoven De kasschuiven worden toegelicht in de Generale Staat

Taakstellende onderuitputting
Om extra middelen voor de augustusbesluitvorming mogelijk te maken is een extra taakstellende onderuitputting

geboekt Mocht er onvoldoende onderuitputting optreden dan wordt het uitgavenkader overschreden en

verslechtert het EMU saldo Gezien de krappe arbeidsmarkt is de verwachte onderuitputting waarschijnlijk hoger
de komende jaren Ook het CPB voorziet in zijn ramingen dat er middelen overblijven

Pallas

Het kabinet stelt middelen beschikbaar voor het project Pallas De dekking komt uit de opbrengst tot en met 2032

van de vitamine D maatregel 129 miljoen euro per jaar en een deel van de middelen uit het coalitieakkoord

33 miljoen euro per jaar tot en met 2032

Pallas

in miljoenen euro is saldoverslech

terend 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Intensivering Pallas 30 200 250 300 310 260 190 110

Dekking

wv vitamine D

wv Coalitieakkoordmiddelen

wv overig

30 162

129

162

129

162

129

162

129

162

129

162

129

162

129

162 162 162

129 129 129

33 33 3333 33 33 33 33 33 33

30
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in miljoeneti euro { is saldoverslech

terend 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Intertemporeel effect 0 38 88 138 148 98 28 52 162 162 162

Plafondcoirecties

In de Augustusbrief zijn devolgende plafondcorrecties verwerkt

Norg Akkoord

Het Norg Akkoord regelt dat in de gasopslag Norg niet langer Groningengas wordt opgeslagen maar geconver

teerd hoogcalorisch gas pseudo Groningengas Hierdooris het mogelijkde gaswinning in Groningen teverlagen
De niet belastingontvangsten gerelateerd aan het Norg Akkoord bestaan uit ontvangsten op grond van de

Mijnbouwwetenontvangsten uit dividenden van EBN Detotale kosten van het Norg Akkoord vallen doorde hogere

gasprijs hoger uit In de Startnota 2022 besloot het kabinet de kosten voor Norg eenmalig nnet een plafondcorrectie
te verwerken Dit is bij Voorjaarsnota 2022 gedaan Vanwege de grote fluctuaties in de gasprijzen wordt het saldo

van deze uitgaven en niet belastingontvangsten nogmaals via een plafondcorrectie verwerkt

Plafondcorrectie Norg Akkoord

in min is saldobelastend 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Norg Akkoord 2 971 610 203 230 0 0

Kasschuiven naar latere Jaren op het investeringsplafond
Conform begrotingsregels geldt voor de uitgaven die onder het investeringsplafond vallen dat middelen vrij naar

latere iaren mogen worden geschoven mits de Europese begrotingsregels hier ruimte voor bieden In onder

staande tabel is het totaal aan kasschuiven op het investeringsplafond naar achteren weergegeven

Kasschuiven naar latere jaren op het investeringsplafond

In miljoenen
euro s 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Kasschuiven Inves-

teringsplafond
naar latere jaren 458 1 457 345 879 54 591 1 462 1 138 255 117 233 214 383 65 371

Niet plafondrelevante mutatles

Er zijn een aantal niet plafondrelevante mutatles verwerkt in de Augustusbrief welke worden toegelicht in de

Generale Staat Er is een grote mutatie in het bijzonder die hieronder wordt toegelicht

Reservering SNS evt schadeloosstelling
Er voIgt een reservering van 1 miljard in 2023 voor een eventuele schadeloosstelling SNS in verband met de in

oktober verwachte uitspraakvan de Hoge Raad Daarmee wordt nadrukkelijk niet vooruit gelopen op een uitspraak
in het nadeel van de Staat Wei stelt de reservering in staat om indien nodig zo snel mogelijk tot uitkering van

betalingen overt© gaan en een extra ISB tevermijden Deze reservering is niet relevant voor het uitgavenplafond
omdat dit voortkomt uit de financiele kredietcrisis

6 2 Uitgaven Oekraine

De rijksregelingen worden verlengd en in de ontwerpbegrotingen voor 2023 wordt een kostenraming voor het

eerste halfjaar opgenomen De totale uitgaven stijgen ten opzichte van de Julibrief met bijna 2 7 miljard euro zoals

weergegeven in tabel 4 Over de kosten voor de tweede helft van 2023 en eventuele structurele kosten wordt in

aanloop naar de Voorjaarsnota 2023 besloten

Tabel 1 Mutatles uitgaven Oekraine

bedragen in miljoenen euro 1 saldover

slechterend
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Stand Julibrief

1 Humanitaire uitgaven Oekraine

2 Mensenrechtenorganisaties

1 260 2 797 134 96 49 156

BHOS 7 0 0 0 0 0

BZ 2 0 0 0 0 0
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bedragen in miljoeneti euro saldover

slechterend
2022 2023 2024 2025 2026 2027

3 Ukraine Accountability Conference

4 Sanctiebeleid Rusland

5 Humanitaire ontmijning

B Steun bedrijfsieven OekraTne

7 Infrastructuurontwikkeling

8 UNFPA Gezondheidszorg vrouwen

9 Stedenbarden VNG

10 EBRD Technische steun

11 Gemeentelijke en particuliere opvang

12 Regeling Medischezorg ontheemden

13 Subsidies NGO s

14 Tolken

15 DG Oekrai ne

16 Nationale Opvangorganisatie NOO

17 Nieuwkomersonderwijs

18 Tijdelijke onderwijshuisvesting

19 Voorschoolse educatie

20 Leerlingenvervoer

21 Ondersteuning en uitvoering LOWAN

22 Lening aan Oekraine via IMF

23 Levering militaire goederen

24 Gasopslag Bergermeer

25 Kindregelingen

26 Meerkostenregeling gemeentelijke zorg

27 Transport mediscbe evacuees

28 Zorg aan onverzekerden SOV

29 Co6rdinatie LCPS}

30 Reservering gemeentelijke en particuliere AP

opvang

Stand na Augustusbrief

BZ 6 0 0 0 0 0

BHOS 4 0 0 0 0 0

BZ 10 0 0 0 0 0

BHOS 015 0 0 0 0

BHOS

BHOS

BHOS

BHOS

0 50 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0

JenV

JenV

JenV

JenV

JenV

JenV

OCW

OCW

OCW

OCW

OCW

31 965 0 0 0 0

99 99 0 0 0 0

0 22 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0

00 118 0 0 0

0 318 0 0 0 0

0 14 0 0 0 0

0 21 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

FIN 5200 5 5 5 38

DEF 9 6 1 165 3 0

EZK 2 300 2 290 3 3 3 3

SZW

VWS

VWS

VWS

15 51 0 0 0 0

5 15 0 0 0 0

0 8 0 0 0 0

0 5 0 0 0 0

VWS 0 2 0 0 0 0

0 549 1 042 0 0 0

3 947 1 656 901 62 44 197

7 Humanitaire uitgaven Oekraine

Om een zo zuiver mogelijk beeld te presenteren zijn kosten die alleen indrect gerelateerd zijn aan de oorlog in

OekraTne uit het overzicht gehaald Denk hierbij aan extra inzet voor voedselzekerheid in derde landen zoals Afrika

omdat die getroffen worden door de stijgende graanprijzen en tekorten als gevolg van de oorlog

2 Mensrechtenorganisaties
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ondersteuning geleverd aan mensenrechtenorganisaties in OekraTne

Deze kosten zijn specifiek gedekt binnen de begroting van Buitenlandse Zaken

3 Ukraine Accountability Conference

Het IVlinisterie van Buitenlandse Zaken heeft de Ukraine Accountability Conference in Den Haag georganiseerd in

samenwerking met het Internationaal Strafhof en de Europese Commissie De conferentie vond plaats op 14]uli
2022 De kosten zijn geraamd op 5 7 miljoen euro we Ike specifiek zijn gedekt binnen de begroting van Buitenlandse

Zaken

4 Sanctiebeleid Rusland

De geraamde 3 5 miljoen euro aan OekraTne uitgaven voor de uitvoering van sanctiemaatregelen worden niet

ingezet Het opstarten van de werving en de tijdelijk ingezette capaciteit is met andere bijdragen tot stand gekomen
De 3 5 miljoen euro wordt afgeboekt
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5 Humanitaire ontmijning
De bestaande subsidies voor uitvoering van humanitaire ontmijning activiteiten in Oekraine worden verhoogd met

6 miljoen euro Daarnaast wordt een bijdrage van 4 miljoen euro beschikbaar gesteld aan het United Nations

Development Programme UNDP voor coordinatie van humanitaire ontmijning activiteiten in Oekrai ne Dekking

geschiedt via het ODA gedeelte van het Stabiliteitsfonds

6 Steun bedrijfsleven Oekraine

Er wordt 15 miljoen euro uit BHOS middelen ingezet voor het herstel en de wederopbouw van Oekraine

7 Infrastructuurontwikkeling
Er wordt 50 miljoen euro voor de wederopbouw van infrastructuur in Oekraine via het DRIVE instrument ingezet
Het gaat om noodzakelijk herstel van publieke infrastructuur zoals bruggen ziekenhuizen of havens in getroffen

gebieden Daarnaast wordt het lokale mkb gesteund Dekking van deze uitgaven is gevonden in de positieve

ramingsbijstelling van het HGIS budget naar aanleiding van de cMEV

8 UNFPA Gezondheidszorg
Vanuit de begroting van BHOS wordt een bijdrage van 2 miljoen euro geleverd aan het United Nations Population
Fund {UNFPA voor het verlenen van steun aan overlevenden van seksueel en gender gerelateerd geweld in

Oekraine en buurlanden Hulp bestaat onder meer uit levensreddende medische en seksuele en reproductieve

gezondheidszorg geestelijke gezondheidszorg en het bieden van opvanglocaties

9 Stedenbanden VNG

BHOS doet een bijdrage van 1 miljoen euro aan VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor hulp bij het

ontwikkelen en uitvoeren van eerste ontwerpplannen voor wederopbouw van de gemeenten Kherson Odesa en

Mykolaiv

W EBRD Technische steun

Voor technische steun op het gebied van macro economische hervormingen goed bestuurd en rechtsstatelijkheid
levert BHOS een bijdrage van 2 5 miljoen van BHOS aan de European Development and Reconstruction Bank

EBRD

77 Gemeentelijke en particuliere opvang
Gemeenten worden gecompenseerd voorde realisatie van noodopvangplekken en verstrekkingen aan

ontheemden De kosten worden grotendeels in 2023 geraamd omdat gemeenten na afloop van 2022 de kosten

declareren Gemeenten mogen opvanglocaties tot 12 maanden vastleggen Het ministerievan Buitenlandse Handel

en Ontwikkelingssamenwerking heeft in het kader van haar vaste bijdrage voor de eerstejaarsopvang 150 miljoen
euro uit het ODA budget beschikbaar gesteld

12 Regaling Medische zorg Ontheemden

De Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming geeft Oekra iense ontheemden recht op medische zorg Daartoe is

de Regeling Medische zorg Ontheemden RMO ontworpen analoog aan de Regeling Medische zorg Asieizoekers

van het GOA De kosten voor de verlenging van deze regeling tot en met het tweede kwartaal van 2023 worden

geraamd op 198 miljoen euro waarvan 99 miljoen euro in 2022 en 99 miljoen euro in 2023

13 Subsidies NGO s

Voorde ondersteuning van de opvang van Oekra i ense ontheemden isde hulp ingeroepen van verschillende NGO s

Als voorbeeld is Vluchtelingenwerk Nederland door het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om het

particuliere hulpaanbod te coordineren en te faciliteren en om juridische ondersteuning en begeleiding te bieden

op de gemeentelijke opvang locaties

14 Tolken

De wet verplicht zorgverleners begrijpelijk te communiceren met patienten bij een taalbarriere vraagt dit om een

professionele talentolk Omdat Oekra i ense ontheemden niet onder het COA vallen waar talentolken voor asiei-

zoekers beschikbaar zijn is via het inkoopcontract van het ministerie van JenV 1 6 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor talentolken voor Oekra i ense ontheemden
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75 DG Oekraine en 16 Nationale Opvangorganisatie INOO

Het kabinet heeft besloten tot oprichting van Directoraat Generaal OekraTense ontheemden DG OEK en de

Nationale Opvang Organisatie NOO DG OEK is belast met beleidscoordinatie ondersteuning en planvorming ten

behoeve van de opvang van OekraTense ontheemden De NOO heeft als taak om bij te dragen aan het realiseren

van voldoende opvanglocaties en het beschikbaar stellen van de benodigde basisvoorzieningen De aanvullende

kosten van circa 10 miljoen euro hebben betrekking op het doortrekken van de OekraTne regeling en daarmee de

organisatiekosten voor DG OEK en de NOO tot en met het tweede kwartaal 2023

7 7 Nieuwkomersonderwijs
Nieuwkomers uit Oekraine in zowel het primair als het voortgezet onderwijs komen in aanmerking voor de nieuw

komersbekostiging primair onderwijs circa 11 000 euro per persoon per jaar voortgezet onderwijs circa 12 300

euro per persoon per jaar Op basis van beschikbare cijfers dient naar verwachting voor 20 000 nieuwkomers met

leerplichtige leeftijd nieuwkomersonderwijs georganiseerd te worden Dit budgettaire beslag geldt voor de eerste

helft van 2023

18 Tijdelijke onderwijshuisvesting
Om OekraTense vluchtelingen onderwijs te kunnen bieden wordt de regeling voor huisvesting en noodlocaties in

het primair en voortgezet onderwijs verlengd voor de eerste helft van 2023 De kosten hiervan worden geraamd

op 318 miljoen euro

19 Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie geldt voor kinderen tussen de 2 5 en 4 jaar Dit gaat naar verwachting om maximaal 2 250

kinderen op basis van ramingen van 75 000 OekraTense vluchtelingen De geraamde extra uitgaven zijn voor

verlenging tot halverwege 2023 De middelen worden uitgekeerd via een SPUK

20 Leerlingenvetvoer
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inrichten van leerlingenvervoer Nieuwkomersonderwijs wordt zo veel

als mogelijk centraal georganiseerd waardoor de afstand tussen opvanglocaties en de onderwijsinstellingen kan

toenemen Daarom worden gemeenten gesteund in het organiseren van leerlingenvervoer voor nieuwkomerson-

derwijs De bestaande regeling wordt verlengd voor de eerste helft van 2023

21 Ondersteuning en uitvoering LOWAN

Via LOWAN de door OCW gesubsidieerde ondersteuningsorganisatie voor het nieuwkomersonderwijs worden

scholen ondersteund om kinderen uit Oekraine zo snel mogelijk les te kunnen geven Het ministerie verhoogt de

subsidie aan LOWAN po via de PO Raad en LOWAN vo voor extra personele capaciteit voor de uitvoering van

de ondersteuning

22 Lening aan Oekraine via IMF

Nederland verstrekt een bilaterale lening van 200 miljoen aan Oekraine via een speciale kredietlijn van het Inter

nationaal Monetair Ponds IMF Deze begrotingssteun zal een bijdrage leveren aan OekraTense inspanningen om

de dagelijkse uitgaven te financieren en daarmee de economie draaiende te houden

23 Levering militaire goederen
Defensie heeft steun verleend aan de Oekraine door het leveren van militaire goederen Hiervoor is bij

Voorjaarsnota 73 miljoen en bij de julibrief 270 miljoen geraamd Deze middelen zijn aangevuld met 184 miljoen
Tezamen omvat dit de stand tot en met 9 augustus Voorzover de leveringen uit eigen operationele voorraad

hebben plaatsgevonden is de vervangingswaarde geraamd en is er een inschatting gemaakt van het moment

waarop vervanging plaats kan vinden Eventuele bijstellingen of afwijkingen van deze ramingen komen ten gunste
dan wel ten lasts van het generals beeld

24 Gasopslagen Bergermeer
EBN zal de gasopslag in Bergermeer verder vullen Hiervoor is 10 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld Deze

kosten zullen vanaf 2024 terugkomen alsopslag op de heffing van Gasunie Daarnaast wordt er een lening verstrekt

aan EBN van in totaal 2 3 miljard in 2022 Naar verwachting wordt de lening in 2023 terugbetaald
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25 Kindregelingen
Oekraienseontheemden kunnen indien zij werken aanspraak maken op kinderopvangtoeslag KOT kinderbijslag
AKW en kindgebonden budget WKB Hiervoor zijn de verwachte uitgaven aan deze regelingen naar boven

bijgesteld Voor de AKW en WKB betreft het hier de hogere uitgaven voor 2022 en het eerste en tweede kwaitaal

van 2023 Voorde KOT betreft het ookde hogere uitgaven in het eerste en tweede kwartaai van 2023 De verwachte

hogere uitgaven aan de KOT in 2022 zijn reeds verwerkt in de eerste suppietoire begroting 2022

26 MeerkostenregeUng gemeentelijke zorg

Het kabinet heeft besloten om gemeenten te compenseren voor extra kosten die zij maken in het sociaai domein

voor Oekraiense ontheemden Er zijn extra middeien gereserveerd voor de verhoogde raming van 75 000

ontheemden in het derde en vierde kwartaai van 2022 ais ook het eerste en tweede kwartaai van 2023

27 Transport medische evacuees

Voor de evacuatie van Oekraiense patienten uit EU buurlanden zijn middeien gereserveerd voor het eerste en

tweede kwartaai van 2023 Binnen de Europese Unie is afgesproken dat de kosten van transport voor het

ontvangende iand zijn Hiervoor is een bedrag van 8 miljoen euro geraamd

28 Zorg aan onverzekerden SOV

Ontheemden uit Oekrai ne die naar Nederiand komen vallen pasonder de Regeling Medische zorg Ontheemden uit

OekraTne RMO na registratie in de Basis Registratie Personen BRP Erzijn middeien gereserveerd in 2023 voor

zorgkosten gemaakt voor ontheemden die nog niet onder de RMO valien en daardoor gebruikmaken van de

subsidieregeling medisch noodzakeiijke zorg voor onverzekerden SOV

29 Coordinate LCPS

□e coordinatie en organisatie rondom de zorg voor Oekraiense ontheemden wordt aan Nederiandse zijde

uitgevoerd door het Landeiijk Coordinatiecentrum Patienten Spreiding LCPS onderdeei van het Landelijk Netwerk

Acute Zorg LIMAZ Hiervoor zijn middeien gereserveerd in 2023

30 Gemeentelijke en particuliere opvang
Gemeenten worden gecompenseerd voor de realisatie van noodopvangpiekken en verstrekkingen aan

ontheemden De eerder gereserveerde 1 miljard euro voor het derde en vierde kwartaai van 2022 is overgeheveid
naar de begroting van Justitie en Veiligheid Een reservering van in totaai 1 5 miljard euro is toegevoegd aan de

Aanvulende post voorde kosten in het eerste en tweede kwartaai van 2023 Gezien de onzekerheid over de ontwik

kelingen voor opvang en omdat gemeenten de kosten die in 2023 worden gemaakt grotendeeis pas in 2024

deciareren is 450 miljoen euro in 2023 en 1 05 miljard euro in 2024 gereserveerd op de Aanvuilende Post

6 3 Uitgaven corona

□e maatregelen die de overheid de afgelopen jaren heeft genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan

zijn uitgefaseerd Daarom worden de uitgaven die zijn geraamd voor diverse coronamaatregelen bijgesteid in

de tabel 5 worden de bijsteliingen sinds de Juiibrief gepresenteerd Na deze bijsteiling resteert nog ruim 15 miljard
euro aan coronamiddelen op de begroting van 2022 en 5 miljard op de begroting van 2023

Tabel 2 Coronauitgaven in miijoenen euro min lagere uitgaven

2022 2023 2024 2026 2026 2027

Coronauitgaven Juiibrief 2022 22 282 4 760 79 5 12 IS

Economische Zaken en Klimaat TVL 118

Diversen 1 1 0 0 0 0

Financienen Nationale Schuld Premieontvangsten garantle en rentebaten lenlng KLM 26 62 62 68 4

Infrastructuur en Waterstaat Besctiikbaarbeidsvergoeding OV 412 161 13

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit Ongedekte Vaste kosten land en tuinbouw OVK 10

Onderwijs Cultuur en Wetenschap Nationaal Programma Onderwijs

Ventllatie voor scholen

Zelftesten

12 5 5 3

46 46

133 50

Sociale Zaken en Werkgelegenheid NOW

Aanvullend sociaai pakket

6 052 212

30 26
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2022 2023 2024 202B 2026 2027

Trarsitie BBZ 63

Volksgezondheid Welzijn en Sport Testcapaciteit RIVM en GGD

GGD en en veilioheidsregio s

Vaccin ontwikkeling en medicatie

Omsdiolen personeel voor arbeidsmarkt zorg

Diversen

1 278 286

170

125

45 45

25 15 1 1 7

Totals mutaties Augustuabiiaf 2022 6 952 446 81 62 3 0

Coronauitgaven Augustusbrief 2022 15 329 5 204 160 67 15 18

6 4 Overhevelingen vanaf de Aanvullende Post

Met het coalitieakkoord is circa 75 miijard in deze kabinetsperiode vrijgemaakt voor beiangrijke maatschappelijke

opgaven Een groot deei van de middelen is gereserveerd op de Aanvuliende Post in de Voorjaarsnota is de nadere

uitwerking van een deei van de piannen gepresenteerd en een volgende update zai in de Miijoenennota worden

opgenomen label 7 bevat een overzicht van coaiitieakkoordmiddeien waarvoor de piannen sinds de Juiibrief zijn

uitgewerkt en getoetst De bijbehorende middeien worden overgeheveld naar de departementaie begrotingen
Wanneer een nul is opgenomen in de tabel betreft het een overboeking die kieiner is dan 0 5 miijoen euro De

resterende ioon en prijsbijsteiiing op coalitieakkoord middelen wo rdt gel ijktijdig met deoverheveiing van middelen

beschikbaar gesteld

Naast de overheveling van coaiitieakkoordmiddeien zijn ook middelen van overige reserveringen overgeheveld

Dezijn onderaan tabel 7 opgenomen

Tabel 3 Overheveling van s Aanvu ride Post naar begrotingshoofdstukkene

in miljoenen euro s 2022 2023 2024 2025 2026 2027 naar hst

Totaal 3 921384 4 589 3 410 4 820 3 395

Coalitieakkoord

Caribisch Nederland Envelop

OM ICT en opsporing

Modernisering wetboekvan strafvordering

Digitaal stelsel omgevingswet

Cultuur en media

Tegemoetkoming leenstelsel

Herinvoering basisbeurs

Versterken onderwijskwaliteit

Kansengelijkbeid

Ponds onderzoek en wetenschap

Vetvolgopleidingen en onderzoek

Veiligheid Rijks N wegen

Fietsenknooppunten en stallingen

Klimaatfonds

Uitvoeringskosten klimaat

Klimaatuitgaven

Transitiefonds

Envelop arbeidsmarkt armoedeen schulden

Leven lang leren

Kinderopvangtoeslag

Standaardisatie gegevensuitwisseling

Volksziekten

Sportstimulering

Scheiden wonen en zorg

Valpreventie bij 65 plussers Wmo

Valpreventie bij 65 plussers Zvw}

244 3 099 3 280 4 600 3 749 3 226

0 4

4 8 12 12 12 12 6

14 6

12 7

200 200 200 200 200 8

786 91 58 8

30 61 123 351 590 8

100 595 603 603 591 3

68 359 369 363 362 8

3 4 4 4 4 8

19 18 13 17 17 8

50 50 50 50 12

25 25 12

523 377 642 412 137 13

298 498 718 773 773 13 en 7

2 2 2 2 2 13

504 14

117212 121 95 95 15

125 125 125 125 15

1 1 1 1 15

41 1 1 0 16

90 87 86 16

25 25 25 25 25 16

160 160 160 160 160 16

55 55 55 56 58 16

56 60 60 62 63 16
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in miljoenen ejro s 2022 2023 2024 2025 2026 2027 naar hst

Preventieakkoord

Een tegen eenzaamheid

Envelop pandemische paraatheid

Integraal Zorgakkoord

Juistezorg op dejuiste plek

Meer tijd voor hjisartsen

Passende zorg als norm in Zvw

Versterking organisatiegraad basiszorg

Werkaan Uitvoering WaU

Loon en prijsindexatie
Coalitieakkoordmiddelen

6 68 62 61 16

13 11 16

889 128 123 56 48 16

52 23 25 25 16

54 16

4 8 12 12 12 16

1 18 13 13 13 6 16

22 42 42 43 16

43 116 117 107 98 95 diversen

diversen7 32 43 91 101 79

Overig

Traditioneel Eigen Middelen TEM

Overheveling opvang ontheemden

Generieke Digitaie infrastructuur GDI

Uitvoering rechtsherstei box 3

Klimaatmaatregelen

Legallsatieopgave PAS melders

Uitvoeringsinformatie Kindsropvangtoeslag

Toesiagen

171140 1 490 130 220 169

97 5

995 6

62 62 62 62 62 7

4 16 13 9

9 20 5 13 en 14

30 207 13 14

9 104 105 107 15

diversen190 41 41 4
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7 INTERDEPARTEMENTALE BELEIDSONDERZOEKEN

□ it najaar start sen nieuwe ronde Interdepartementale Beleidsonderzoeken IBO s De taakopdrachten worden als

bijlage bij de Miljoenennota gepubliceerd Met deJulibrief heeftde Ministerraad al ingestemd metdeonderwerpen
Biodiversiteit Middelbaar Beroepsonderwijs |mbo en Klimaat en met de taakopdracht van bet IBO Biodiversiteit

Met deze Augustusbrief stemt de Ministerraad in met de taakopdracht van het IBO Toekomstbestendigheid van

het mbo Deze taakopdracht is opgenomen in bijlage 3 De MCKE heeft eerder ingestemd met de taakopdracht van

het IBO Klimaat Deze taakopdracht is aangepast aan het format voor de Miljoenennota en ter volledigheid ook

opgenomen in bijlage 3
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BIJLAGE 1 INKOMSTENKADER

Toelichting maatregelen Inkomstenkader tabel

in onderstaande teksten wordt toelichting gegeven op de maatregelen uit het inkomstenkader in paragraaf 5

1 MeevaiierZvw uitgaven en dekking
De uitgaven in de zvw onderdeel van de totaie zorguitgaven worden lastendekkend gefinancierd via de

zorgpremies Dit staat opgenomen in de wet Dit betekent dat mee en tegenvaliers in de uitgaven dus automatisch

ieiden tot lagere of hogere premies Verandering in de premies ieidt ook automatisch tot verandering van de

zorgtoesiag De premies en de zorgtoeslag zijn beide relevant voor in het inkomstenkader Indian er een meevaiier

is in de zvw uitgaven ieidt dit tot iagere premies en lagere zorgtoeslag De resuiterende derving ieidt tot een

dekkingsopgave Hiertegenover moet dan een iastenverzwaring worden gezet

Voigens de begrotingsregels is een besluitnodig over de inzet van de meevalierin de zvw uitgaven Het voorstei

is de geraamde zvw uitgaven meevaiier in tezetten voor tegenvaliers aan de uitgavenkant Deze inzet wordt

gecompenseerd met een iastenverzwaring Dit gebeurt zoais gewooniijk door het verhogen van de tarief

eerste schijf burgers en het verhogen van de Aof premie bedrijven
2 MeevaiierZvw uitgaven VJISi en dekking
in de zvw was ten tijde van de Voorjaarsnota sprake van een zeer geringe uitgavenmeevalier bij het eigen risico

circa €26 miijoen vanaf 2023 Het kabinet heeft besioten om de zvw meevaiier in te zetten om VWS brede proble
matiekaan de uitgavenkant op tevangen Dit betreft onder andere hogere uitgaven bij de Subsidieregeling medisch

noodzakeiijke zorg aan onverzekerden en de griepvaccinatie De Zvw uitgavenmeevalier van 26 miijoen ais gevoig
van een lager eigen risico Ieidt vanwege de wetteiijke lastendekkende financiering tot een automatische

neerwaartse bijsteiiing van de zorgpremies en de zorgtoesiag vanaf 2023 De zvw meevaiier is ingezet aan de

uitgavenkant dus ook bij deze maatregei dienen de inkomsten verhoogd te worden om een derving aan de inkom

stenkant te voorkomen De compenserende iastenverhoging vindt piaats door middel van de verhoging van het

tarief eerste schijf en de Aof premie Deze post is niet meegenomen in de kadercorrectie in de Voorjaarsnota
3 Fiscale klimaatmaatregeien BPM vrijsteiling besteiauto s ondernemers afschaffen en dekking
in het coalitieakkoord is afgesproken om de vrijsteliing in de bpm voor besteiauto s ondernemers in drie stappen
in 2024 2026 afte bouwen naar 0 waarbij emissievrij besteiauto s vrijgesteid biijven Inde uitwerking isgebleken
dat zowei de afbouw in drie stappen als de huidige grondsiag netto cataiogusprijs niet uitvoerbaar zijn voor de

Belastingdienst en RDW Het voorstei is om de maatregei in lx in te voeren per 1 januari 2025 en de grondsiag om

te vormen naarde C02 uitstoot Ditsiuitaan bij de grondsiag voor de bpm voor personenauto s en hierdoor biijven

emissievrije besteiauto s van ondernemers automatisch vrijgesteid van bpm Naar verwachting ligt de budgettaire

opbrengst cumulatief 2024 2030 € 554 miijoen lager dan verwacht in het Coalitieakkoord bij grondsiag COj
uitstoot en in 1 keer afschaffen De reeksen worden geboekt in prijzen van het jaar van invoering De reeks uit

het Coalitieakkoord is geboekt in prijzen 2024 met de toen verwachte prijsontwikkeling De nieuwe reeks wordt

geboekt in prijzen 2025 De € 554 miijoen is het verschil tussen die twee reeksen Tussen de reeksen zit een jaar

prijsverschil en doordat de verwachte prijsontwikkeling intussen hoger ligt komt de opbrengst ook hoger uit

Dekking het voorstei is om de derving in de BPM te dekken door een verhoging van de motorrijtuigenbelasting
MRB voor besteiauto s van ondernemers met 15 in 2025 en vervolgens nog eens met ca 7 in 2026 in totaal

een verhoging met 23 Deze verhoging van de MRB iszodanig dat dit samen met de nieuwe raming van de bpm

maatregel cumulatief over de periode 2024 2030 evenveel opbrengt gedekt is als de ingeboekte reeks in het

Coalitieakkoord De reeksen bewegen nog in 2030 en biijven ook tot ver na 2030 bewegen In het Coalitieakkoord

is opgenomen dat in 2030 voor alle personen en besteiauto s de motorrijtuigenbelasting MRB wordt omgevormd
in een belasting op basis van het aantal gereden kilometers MRB Plus betalen naar gebruik waarbij grondsla

gerosie ten opzichte van 2025 zal worden opgevangen Voor de structurele reeksen 3a BPM en 3b MRB is de

budgettaire impact daarom 0

4 Fiscale klimaatmaatregeien uitstel EB maatregelen hogere verbruiksschijven met 1 jaar
In CA zijn enkele energiebelasting EB maatregelen opgenomen waaronder de EB minder degressief maken door

tarieven in hogere verbruiksschijven gas en elektriciteit te verhogen en het tarief op 2® en 3 ^

schijf elektriciteit te

verlagen Gegeven detijdelijkfors hogere gas en elektriciteitsprijzen in met name 2023en tegelijkertijd het belang
van de tariefaanpassingen in de energiebelasting voor het lange termijn klimaatbeleid is besioten om de tarief

schuif in de hogere verbruiksschijven 1 jaar uit te stellen naar 2024 en de wetgeving vast te leggen in het Belas

tingplan 2023 zie voor de invulling van tariefswijziging de toelichting 2C fiscale klimaatmaatregeien vormgeving
EB tariefsaanpassing hogere verbruiksschijven
5 Pensioen Uitstel wetsvoorstel bed rag ineens
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Bedrag ineens is een wetsvoorstel waarbij deelnemers werknemerspensioen bij start pensioen maximaal 10

van het opgespaarde kapitaal als bedrag ineens kunnen opnemen Begin 2021 werd datum van inwerkingtreding
wetsvoorstel bedrag ineens met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023 De implementatie van dit wetsvoorstel

wordt met een half jaar uitgesteld tot 1 jull 2023 wat een derving van € 11 min in 2023 tot gevolg heeft

6 Uitstel invoering stelsel werkelijk rendement box 3 met 1 jaar
Omdat de mogelijkheden in de IV keten inkomensheffing beperkt zijn en gelet op vertraging in het proces rond

een nieuw stelsel die is opgetreden door het kerstarrest wordt de invoering van het nieuwe stelsel box 3 gebaseerd

op werkelijke rendement een jaar opgeschoven van invoering per 1 januari 2025 naar 1 januari 2026 Uitstel naar

202B betekent een jaar langer overbruggingswetgeving Dat levert een incidentele derving op van een kleine€385

min

7 Overschrijding WBSO budget en dekking
In 2023 vindt een overschrijding van het budget van € 13 min plaats Volgensde budgetsystematiek voor de WBSO

dient een overschrijding gecompenseerd te worden middels een parameteraanpassing Ter compensatie van de

overschrijding van het WBSO budget in 2023 wordt het tarief eerste schijf WBSO met 1 verlaagd wat € 13 min

in 2023 opievert
8 Toepassing multiplier fiscale partners giften ANSI s

Er is geconcludeerd dat de toepassing van de verhoging van 25 van giften aan culturele algemeen nut beogende

instellingen ANSI s in de inkomstenbelasting onjuist is toegepast Om de wet in lijn te brengen met de toepassing
is een wetswijziging benodigd De tweede kamer is hierover gei nformeerd en er is besloten om de wet op korte

termijn in BP2023 te wijzigen zodat deze in lijn wordt gebracht met de uitvoeringspraktijk van de afgelopen 10 jaar
maximaal €1 250 bij fiscale partners Momenteel schetst de Belastingdienst verschillende opties voor mogelijk
rechtsherstel voor aangiftes in de periode 2017 2022 Er van uitgaande dat iedereen die daar over de periode
2017 2022 recht op heeft gecompenseerd wordt bedraagt de budgettaire derving van rechtsherstel naar

verwachting € 6 miljoen
9 Annuleren VJN maatregel Box 2 nieuwe tariefschijven 26 en 29 5 en alternatieve invulling
In het voorjaar is afgesproken om twee schijven in box 2 te introduceren In het IBO vermogensverdeling is gecon-

cludeerd dat de introductie van twee schijven in box 2 het risico heeft van belastingarbitrage Het niet invoeren van

twee schijven leidt tot minder impact op de IV portfolio in de inkomensheffing Om deze redenen wordt de

maatregel omgezet in een parameteraanpassing Twee mogelijke parameteraanpassingen zijn bijvoorbeeld het

tarief in box 2 of de schijflengte in de vpb
10 Onbelaste reiskostenvergoeding naar 21 cent in 2023 en 22 cent in 2024

In het Coalitie akkoord is € 200 miljoen in 2024 en € 400 min vanaf 2025 gereserveerd voor een verhoging van de

onbelaste reiskostenvergoeding De huidige onbelaste reiskostenvergoeding is momenteel maximaal €0 19 per

kilometer Volledige Inzet van de bedragen uit het CA leidt tot een vergoeding van €0 2083 in 2024 en €0 2267 in

2025 zie ook onderstaande tabel

In de Voorjaarsnota Is de CA reeks een jaar naar voren gehaald dus €200 min in 2023 en €400 min voor 2024 en

verder

Een verhoging in gebroken centen blijkt zeer onwenselijkvoor de uitvoering en niet mogelijk per 2023 Om binnen

het gestelde budget te blijven en met hele centen te werken is het voorstel de onbelaste reiskostenvergoeding per

2023 te verhogen near €0 21 ipv €0 2083 en per 2024 naar €0 22 ipv €0 2267 Hiermee blijft de verhoging binnen

het gestelde budget in het CA Structureel komt de reeks uit op €327 min

11 Belastingplan maatregel Verlengen beleidsregel Plato gehalte biermixen

Het verlengen van de beleidsregel voor van het Plato gehalte biermixen met 1 jaar tot 1 januari 2024 Het Plato

gehalte van een bier geeft aan wat de dichtheid van het wort is Wort is een suikerrijk tussenproduct wat een

onderdeel is van de productieketen van bier Het percentage opgeloste stoffen in dit wort wordt ‘stamwortge
halte genoemd
De beleidsregel maakt het mogelijk dat voor bepaalde biermixen mag worden uitgegaan van het Platogehalte van

het stamwort van het basisbier In plaats van het stamwort van het eindproduct Hierdoor gelden voor deze

biermixen een lager percentage bleraccijns In de beleidsregel staat dat per 1 januari 2023 de grondslag voor

bieraccijns wijzigt van graden Plato naar alcoholpercentage In lijn met de Wet implementatie richtlijnen accijns
2022 De datum van deze omzetting is per amendement Heine met 1 jaar uitgesteld

12 Belastingplan maatregel Uitbreiden grondslag btw 0 tarief zonnepanelen
In de voorjaarsnota is besloten om zonnepanelen onder het btw 0 tarief te laten vallen Met deze maatregel vallen

ook gei ntegreerde zonnepanelen onder het btw 0 tarief

13 Belastingplan maatregel Uitbreiden grondslag btw 0 tarief zonnepanelen
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In Caribisch Nederland wo rdtde invoer levering en installatievanzonnepanelen zonnecollectoren en windturbines

op dit moment belast met algemene bestedingsbelasting ABB Zowel ondernemers als particulleren kunnen deze

algemene bestedingsbelasting niet terugvragen door zich te registreren en aangifte te doer voor de ABB Door

eerder genoemde producten en diensten voor particulieren en niet elektriciteitsbedrijven vrij te stellen van de ABB

en voor elektriciteitsbedrijven een nultarief te hanteren wenst het kabinet investeringen in zonnepanelen zonne

collectoren en windturbines op deze eilanden te stimuleren

14 Ontkoppeling ODE van SDE

De ODE is conform Coalitieakkoord ontkoppeld van de SDE Het karakter van de doelheffing verdwijnt daarmee

De ODE wordt daarom per 2023 lastenneutraal geintegreerd in de energiebelasting Door in het verleden ontstane

grondslagerosie daalt de opbrengst van de ODE In principe zou deze derving leiden tot een benodigde lastenver

zwaring Er is echter gekozen voor een kadercorrectie gegeven dat de doelheffing verdwijnt en daarmee de

uitgaven niet meer leidend zijn Deze ontkoppeling en kadercorrectie is niet meegenomen bij de Startnota en wordt

nu alsnog verwerkt
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BIJLAGE 2 GEIMERALE STAAT

In de generale staat worden alle generale mutaties toegelicht die sinds de Julibrief 2022 zijn verwerkt op het

deelplafond Rijksbegroting en die niet relevant zijn voor het uitgavenplafond De generale staat wordt gemaakt om

de leden van de ministerraad inzicht te bieden in de mutaties op de begrotingen die een begrotingsoverstijgend
effect hebben De bedragen zijn in miljoenen en afgerond op een decimaal Er wordt geen ondergrens gehanteerd
Mutaties die met elkaar samenhangen zijn samengevoegd om het generale effect duidelijker toe te lichten In tabel

4 zijn de generale uitgaven en ontvangstenmutaties onder het plafond Rijksbegroting opgenomen In tabel 5 de

generale uitgaven en ontvangstenmutaties niet relevant voor het uitgavenplafond

Deze bijiage is exclusief de besluitvorming waar op 30 augustus over besloten is

Tabel 4 Generale mutaties deelplafond Rijksbegroting

saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

Uitgaven 2022 2023 2024 2025 2026 2027

De Koning

Correctie nominale bijstelling n a v cao Rijk 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Staten Peneraal

Correctie Stater Gereraal

Kassrtiuif Inricbting 8e etage BS7

Kasschuif Meidkamer

Kasschuif Verbeterirg Informatiehuishouding Tweede

Kamer

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8

0 8

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige Hoge Colleges van Staat Kabinetten en de Kiesraad

Kasschuif Digitaal Hulpmiddel Verkiezingen

Kasschuif Omgevingskamer

Kasschuif Open op orde

4 4 2 2 0 8 1 3 2 3 2 3

2 1 0 5 0 5 0 5 2 0 1 6

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Koninklijksrelaties

Kasschuif two programma en apparaatbudget

Kasschuif Aanschaf Stormwaterpompen

Kasschuif Wisselkoersreserve

Kasschuif detentiecentrum Sint Maarten

7 0 3 0 2 5 2 5 2 5 2 5

2 3

4 5

6 0

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 5 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Buitenlandse Zaken

DAB 4 update bijstelling n a v VK hijdrage

DAB4 update ACOR oijfers

HGIS bijstelling a g v pBBP

TEM rabetaling

Techniscbe aanpassing 2022

Update VK bijdrage

29 1

89 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

125 0 125 0 125 0 126 4 126 3

11 2 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0

26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 1 54 8 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 122 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Justitieen Veiligheid

Aanpak overlast intensiveren versneld uitzetten

Aanpak overlast procesbeschikbaarheidslooaties

Correctie Modernisering Wetboek van Strafvordering

Kasschuif verkeer 2022

Kasschuif Platform veilig ondernemen

Kasschuif RIEC

Kasschuif Versterking keten OM deel

Kasschuif Wetgeving NPS

Kasschuif implementatie van het nieuwe Wetboek van

Strafvord

0 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0

0 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0

14 0

10 5

1 5

5 0

2 5

2 0

3 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 1 8 4 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 5 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

Kasschuif vertraging BIS systeem

Middelen doorstroom migratle Aanpak overlast

Middelen doorstroom migratle Brededoelultkering

velligheldsregio s

Middelen doorstroom migratle Opvang AMV 18

Kasschulf doorstroomdossler statushouders

16 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0

0 0 31 0 42 0 73 0 83 0 83 0

0 0 40 0 40 0 40 0 40 0 40 0

30 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hulsvestingspakket

Kasschuif AIVD

Kasschuif WaU 1 vakmanschap

Kasschuif aandachtsgroepen

Nationaal Isolatieprogramma brede coalitie

193 5

2 0

0 7

143 9 3 6 3 6 1 4 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 2 1 8 5 3 5 0 0 0 0

5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onderwijs Cultuur an Wetenschap

CA Cultuur en media kasschuif

CA Kwaliteit kasschuif

0 0 30 7 8 2 33 9 0 0 0 0

53 9 53 9 0 0 0 0 0 0 0 0

CA WAU kasschuif

Kasschuif KOT

Kasschuif OV SF

0 0 16 3 10 4 3 9 6 3 41 9

75 7

960 0

35 0 20 7 20 0 0 0 0 0

960 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financien

Bijstelling bcf

Bijdrage aan het generale beeld

Kasschuif digitsle snelweg douane

Kasschuif herstel toeslagen

Kasschuif kapitaalinjectie tennet

Kasschuif wau middelen

Kasschuif uitvoeringskosten douane

74 5 97 5 100 6 100 6 100 9 100 9

76 0

18 0

784 1

1 230 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 9 0 8 0 0 0 0 0

336 5

1 332 0

13 3

3976

360 0

3 4

0 0 0 0 0 0

333 0 1 270 0 1 270 0

0 0 11 6 5 1 0 0

10 949 0 10 9 13 6 13 6 0 0

Defsnsie

Kasschuif arbeidsvoorwaarden loongebouw militairen

Kasschuif moderniserirg arbeidsvoorwaarder

46 0

143 0

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 0 17 1 17 8 37 3 60 8

Infrastructuur an Watarstaat

Kasschuif extra eu ontvangsten

Kasschuif kia ce

Kasschuif omgevirgswet oenm

Kasschuif omgevingswet geluidsanering

Kasschuif subsidie klimaat

Kasschuif vth oenm

1 7

1 9

1 1

2 8

2 3

15 0

0 1 0 9 0 6 0 0 0 0

0 2 0 7 0 7 0 3 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2 6 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 5 0 5 0 0 0 0 0

Economische Zaken en Klimaat

Afboeken overtollig budget lering warmtelirq

Kasschuif dei van 2022 naar 2023

Kasschuif eurohpc

Kasschuif eurostars

Kasschuif ipcei cis

Kasschuif ipcei cis

Kasschuif ipcei me2

Kasschuif middelen kennis innovatie rucleair

Kasschuif opschalingsinstr van 2022 naar 2023

Kasschuif subsidie warmtelirq v 2022 naar 2024

Kasschuif Hyway27 middelen van 2022 naar 2023

Kasschuif financiering medeoverheden

0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 2

5 0

2 0

9 5

0 5

30 0

4 0

3 4

14 0

134 2

5 2 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5

1 0

2 5 5 0 0 0 0 0

0 0 1 0 2 0 0 0

9 5 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 14 0 0 0 0 0 0 0

134 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
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saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

Terugboeking loonbijstelling versterkingsraming

Temgboeking prijsbijstelling versterkingsraming

Vpen kasscbuif euroqci

Vp kas schuif just transition fund

Vp kasschuif topsector bight vliegtuigindustrie

Vp kasschuif middelen publiekstcampanges naar 2022

2 5

41 9

1 7

13 0

2 5

41 9

1 0

2 6

41 7

9 0

2 6

41 5

2 5

41 5

2 5

41 5

11 7 0 0 0 0

0 0 0 0 12 0 1 0 0 0

7 5 0 5 1 5 3 0 2 0 0 5

0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Landbouw Natuur en Voedsalkwaliteit

Kasscbuif natuurbank

Kasscbuif stalmaatregelen sbv klimaat

Kasscbuif stalmaatregelen sbv pluimvee

Kasscbuif Maatregel gerichte aankoop

Kasscbuif ODE

Kasscbuif PAS melders

Kasscbuif extra uren weidegarg

Kasscbuif maatwerksubsidie C02 glastuinbouw

Kasscbuif mast

Kasscbuif nominaal onvoorzien

Kassschuif Werkaar Uitvoering NVWA

0 4

1 4

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

184 8 184 8

6 6

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 4 2 2 0 0 0 0

30 0

1 0

9 2

1 5

36 8

2 8

43 0 0 0 13 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4 6 4 6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 5 0 0

4 5 23 1 3 2 5 0 5 0

0 0 0 0 0 0 2 8 0 0

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Alle kinderen doen mee

Dekking uitvoeringstegervaller

Huisvesting kinderopvang Caribisch Nederland

Scholingssubsidie SUM

Subsidieregeling MDIEU

Inzet loon en prijsbijstelling

Werk aan uitvoering Wau

1 8

9 0

3 0

6 0

39 6

4 0

2 3

1 8 0 0 0 0 0 0 0 0

7 4 74 17 6 18 2 18 2

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 9

8 3

12 3

8 7

51 0 121 8 81 0

6 9 7 2 4 6

0 0 0 0 0 0 0 0 2 3

Volksgezondhaid Welzijn en Sport

Commissie de Winter

Groringer zorgakkoord

Hogere bouwkosten Groningen

Kasscbuif Pandemische paraatheid LFI

Kasscbuif Volksziekten

Kasscbuif Werk aan de Uitvoering

Lorgcovid bestaande subsidieregeling

Pgb

Pallas

Preventleakkoord

RIvm

Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen OW

Subsidieregeling mediscb noodzakelijkezorg aan

Onverzekerden SOV

Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging

Versterken patientenbewegingen

Vertraging uitvoering Inbaalcampagne HPV vaccinaties

18 26 jarigen

ZorgcortinuTteit

4 1 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 12 0 12 0 12 0 12 0 0 0

0 0 10 0 5 0 5 0 5 0 0 0

8 6 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 6 3 1 3 0 9 4 4 3 3

1 2

12 0

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 18 4 18 3 15 9 2 4 2 4

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 3 0 1 5 1 5 0 0 0 0

0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0

8 0 8 0 8 0 3 0 8 0 3 0

3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 7 4 5 0 5 7 4 9 0 0

27 9 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

HGIS bijstelling a g v BNI prijs

HGIS bijstelling a g v BNI volume t m 2025

29 9 184 2 192 4 200 3 207 2 214 4

26 9 8 9 9 1 9 2 9 2 9 2

Gemeentefonds

Asieldeal 20 0 40 0 30 0 0 0 0 0 0 0
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saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

Eenmalige rijksbijdrage gf

Energietoelage huishoudens meteen laag inkomen

0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0

550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provinciefonds

Eenmalige rijksbijdrage pf 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0

Accres Gemeentefonds

Bijstellirg BCF 66 5 87 0 89 8 89 8 90 0 90 0

Accres Provinciefonds

Bijstelling BCF 8 0 10 5 10 8 10 8 10 9 10 9

Ptijsbijstelling

Prijsbijstelling 0 0 927 4 994 2 994 2 950 5 951 0

Arbeidsvoorwaardsn

Correctie overheveling integratie uitkering

Loon en prijsontwikkeling

0 0 0 0 22 1

219 5

46 8

223 2

98 8

222 5

124 2

220 98 0 153 6

Algemeen

Correctie nationaal Isolatleprogramma lokale aanpak

Kasschuif kwijtschelden publieke schulden

Kasschuif opieidingsakkoord

Kasschuif pandemische paraatheid iv icten ggd en

Kasschuif toeslagen

Kasschuif Bouw en reserve

Kasschuif CieHordijk

Kasschuif Zeeland

Zekerheidsfonds

0 0 62 5 0 0 0 0 0 0 62 5

71 9

50 0

22 4

245 7

30 0

9 7

52 1

0 0 71 9 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 50 0 30 0 0 0

0 0 19 5 2 9 0 0 0 0

51 0 97 5 92 9 4 3 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 0 0 0 0 0 0 0

54 6 0 0 2 5 0 0 0 0

0 0 14 3 14 3 14 3 14 3 14 3

Saldo 559 5 2 792 1 1 322 0 1 533 6 922 7 283 3

saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

Onfvangsten 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Buitenlandse Zaken

Perceptiekosfenvergoeding 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Huisvestingspakket 0 0 140 3 95 0 0 0 0 0 0 0

Financien

Dividenden staatsdeelnemingen

Kasschuif project invorderingsrente

20 0 40 0 30 0 0 0 25 0 35 0

40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Economische Zaken en Klimaat

Bijstelling dividend EBN excl Norg

Bijstelling gasbaten voor kQopkrachtmaatregelen

Bijstelling ontvangsten Mijnbouwwet

Dividend gasterra afronding corrigeren

1 486 0

302 6

983 9

0 4

634 5

250 0

1 646 5

0 4

1 595 5 834 0 450 0 100 0

0 0 0 0 0 0 0 0

775 0

0 4

85 0

0 4

65 0 65 0

0 0 0 0

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afrekening uwv 2021 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volksgezondheid Welzijn en Sport
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saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

Regeling Wanbetalers 15 0 15 0 12 0 10 0 9 0 9 0

Saldo 2 842 6 2 655 9 2 483 1 908 6 351 0 9 0

Uitaaven

De Koning
Correctie nominate bijstelling n a v cao Rijk
□eze post betreft een correctie van de nominale bijstelling van de grondwettelijke uitkering aan de leden van het

Koninklijk Huis Jaarlijks wordt bi] Julibrief de nominale bijstelling geraamd op basis van onder meer CAO Rijk Bij
het ontbreken van een nieuwe CAO Rijk is afgelopen Julibrief de raming van de contractloonstijging van het CPB

gebruikt Op basis van de nieuwe CAO Rijk is de raming van deze bijstelling gecorrigeerd bij Augustusbrief

Staten Generaal

Correctie Staten Generaal

Het budget van de Staten Generaal wordt verhoogd met 2 miljoen voor de beveiliging ICT en audiovisuele

installatie van de Tweede kamer en voor diverse kosten van de Eerste Kamer omtrent de tijdelijke huisvesting

Kassdmif Inrichting 8e etage B67

□e 8° etage van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer wordt eind 2022 opgeleverd waardoor er in 2023

nog een betaling nodig is

Kasschuif Meidkamer

Door een vertraging bij de vernieuwde inrichting van de meidkamer van de Tweede Kamerzijn de middelen in 2023

benodigd

KassdiuifVerbetering informatiebuishouding Tweede Kamer

De aanbesteding van het informatiesysteem ter verbetering van de informatiebuishouding van de Tweede Kamer

heeft vertraging opgelopen waardoor dit bedrag in 2023 benodigd is

Hoge Colleges van Staat

Kasscbuif Digitaal Hulpmiddei Verkiezingen
De Kiesraad heeft structureel budget ontvangen voor de aanschaf en het beheer en onderhoud van het Digitaal

Hulpmiddei Verkiezingen De aanloopkosten zijn hoger dan begroot waardoor de middelen eerder nodig zijn

Kasschuif Omgevingskamer
Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de omgevingskamer van de Raad van State in het juiste ritme te

zetten

Kasschuif Open op orde

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de Kanselarij voor het programme Open op Orde in het juiste ritme

te zetten

Koninkrijksrelaties
Kasschuif TWO programma en apparaatsbudget
Deze kasschuif komt voort uit een herziening van de uitgaven van de Tijdelijke Werkorganisatie TWO In 2022

worden nietalle middelen uitgeputvanwegehettragerverlopen van deuitvoering onderandere door de vertraging
van de Rijkswet Met deze kasschuif worden de middelen voor de TWO in lijn gebracht met het verwachte ritme

KasschuifAanschaf stormwaterpompen
Om de aanschaf van stormwaterpompen te realiseren worden middelen in het juiste kasritme gezet

Kasschuif Wisselkoersreserve

Twee keer per jaar wordt de wisselkoersimpact bepaald Om ervoor te zorgen dat de prognose voor 2023 kan

worden venwerkt in de budgetten is een kasschuif nodig van 2022 naar 2023 Op deze manier kunnen de juiste
standen in de begroting van 2023 worden gepresenteerd
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Kasschuif Detentiecentrum Sint Maarten

De bouwvan het detentiecentrum op Sint Maarten heeft vert raging opgelopen Om de bouwte kunnen voltooien

worden de middelen in een ander kasritme gezet

Buitenlandse Zaken

DAB 4 update bijstelling n a v VK bijdrage en overige ontvangsten
□e vierde aanvullende EU begroting bevat ook een update van de overige ontvangsten onder andere boete

ontvangsten en de VK bijdrage uit hoofde van het Terugtrekkingsakkoord De VK bijdrage voor 2022 is lager

uitgevallen dan geraamd en de overige ontvangsten hoger Het netto effect is een neerwaartse bijstelling van de

bni afdracht van 33 miljoen in 2022

DAB 4 update ACOR cijfers
De Europese Commissie heeft haar jaarlijkse Lenteraming Spring Forecast met meest recente economische

ontwikkeling voor bni btw invoerrechten en plastic afdrachten gepubliceerd Deze is verwerkt in Draft Amending
Budget 4 DAB 4 en levert een per saldo meevaller op voor Nederland

HGIS bijstelling a g v pBBP
Conform de reguliere systematiek is het non ODA budget van de Homogene Groep Internationale Samenwerking
HGIS bijgesteld op basisvande verwachte prijsontwikkeling van het BBPuitde meest recente CPB raming cMEV

Dit leidt tot een tegenvaller van 11 miljoen in 2022 en 33 miljoen in 2023

TEM nabetaling
Er is een tweede Traditionele Eigen Middelen TEM nabetaling van 122 miljoen in 2022 gedaan naar aanleiding
van de inspectie over de TEM boekhouding Deze middelen zijn na aftrek van perceptiekostenvergoeding overge

heveld vanaf de reservering op de aanvullende post naar de BZ begroting

Technische aanpassing 2022

De jaarlijkse technische aanpassing van de Commissie heeft gevolgen voor raming van de bni afdracht Door de

inzet van het Single Margin Instrument worden de betalingen die vorig jaar onder het plafond niet zijn ingezet

toegevoegd aan de plafonds voor 2022 en 2023 Daarnaast worden de speciale instrumenten en de boete

opbrengsten geactualiseerd

Update VK bijdrage
In het voorstel voor de Europese begroting voor 2023 wordt de bijdrage van het VK uit hoofde van het Terugtrek-

kingsakkoord geactualiseerd Dit is met name de bijdrage van het VK aan de zogenaamde RAL reste a liquider
De bijdrage van het VKvoor 2023 is hoger dan waar in de raming van de Nederlandse EU afdrachten rekening mee

werd gehouden De Raming van de Nederlandse bni afdracht valt hierdoor 122 miljoen lager uit in 2023

Justitie en Veiligheid
Aanpak overlast Intensiveren versneld uitzetten

Deze middelen worden vrijgemaakt voor het versneld uitzetten van overlastgevende asieizoekers door de Dienst

Terugkeer en Vertrek DT V

Aanpak overlast procesbeschikbaarheidslocaties
Deze mutatieziettoe op het vrijmaken van middelen voor verhogen van het aantal procesbeschikbaarheidslocaties
PBL Deze locaties worden ingezet voor de versnelde behandeling van asieizoekers met een kansarme asielaan

vraag zoals asieizoekers uit veilige landen van herkomst

Correctie Modernisering Wetboek van Strafvordering
Voor de implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering zijn in het Coalitieakkoord voor de jaren 2023

2024 en 2025 middelen gereserveerd Omdat er ook in 2022 middelen nodig zijn om de implementatie tijdig te

kunnen voorbereiden heeft er in het voorjaar een kasschuif plaats gevonden van 2023 naar 2022 om deze uitgaven
te dekken Ervindt een technische correctie plaats vanwege een dubbelboeking van 14 miljoen Daarnaast vindt er

een kasschuif plaats van 3 miljoen van 2022 naar 2023
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Kasschuif verkeer 2022

Het programmabudget verkeer voor de vervanging van de digitale flitspalen komt later tot besteding doordat de

aanbesteding vertraagd is Door middel van een kasschuif wo rden de middelen doorgeschoven van 2022 naar2023

en 2024 wanneer deze middelen tot besteding komen

Kasschuii Platform veilig ondernemen

Door vertraging in de uitvoering is de verwachting dat niet alle middelen dit jaar kunnen worden besteed Omdat

de verwachting is dat de uitgaven in 2023 zullen plaatsvinden wordt een kasschuif toegepast van 2022 naar 2023

Kassdiuif RIEC

Niet bij alle Regionale Informatie en Expertise Centra RIEC s komen voor 2022 gereserveerde middelen volledig
tot besteding Door middel van deze kasschuif worden de nog te besteden middelen overgeheveld naar 2023

Kasschuif versterking keten OM deel

Het onderdeel Openbaar Ministerie van het bestedingsplan versterking keten is later in het jaar goedgekeurd
waardoor het niet mogelijk is om het volledige budget in 2022 te besteden Daarom wordt voortotaal 2 5 miljoen
een kasschuif gedaan verdeeld over 2023 tot en met 2025

Kasschuif Wetgeving NFS

Het wetsvoorstel Nieuwe Psychoactieve Stoffen NPS is nog niet in werking getreden en dus worden de imple
mentatiekosten nog niet gemaakt Deze kosten zullen naar verwachting volgend jaar worden gemaakt Deze

middelen worden daarom doorgeschoven naar 2023

Kasschuif implementatie van het nieuwe Wetboek van Strafvordering
Zie toelichting onder Correctie Modernisering Wetboek van Strafvordering

Kasschuif vertraging BIS sysfeerr

De bouw van het Beslag Informatie systeem BIS is vertraagd omdat het Adviescollege ICT toetsing AcICT een

voorlopig advies aan het Openbaar Ministerie heeft gegeven over de plannen voor de bouw van dit systeem die

het OM noodzaakt om de plannen te heroverwegen Hierdoor komen de middelen pas in 2023 tot besteding

Middelen doorstroom migratie Aanpak overlast

Voor de aanpak van overlastgevende asieizoekers wordt er structureel 15 miljoen euro vrijgemaakt Hiermee wordt

onder andere ingezet op de strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak van overlastgevers in opvanglocaties openbare
ruimte en openbaar vervoer

Middelen doorstroom migratie Brede doeluitkering veiligheidsregio s

Ter versterking van deveiligheidsregio s wordt het budget van de brede doeluitkering rampenbestrijding BDUR

opgehoogd met een reeks opiopend naar structureel 83 miljoen euro

Middelen doorstroom migratie Opvang AMV 18

Voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen AMV van 18 tot 21 jaar wordt er 40 miljoen euro

structureel beschikbaar gesteld

Kasschuif Middelen doorstroomdossier statushouders

JenV draagt incidenteel 30 miljoen bij aan de ophoging van de brede doeluitkering aan de veiligheidsregio s omdat

deze uitkering niet alleen betrekking heeft op de asielopvangproblematiek maar breder is Deze middelen worden

via een kasschuif in het juiste kasritme geplaatst

Binnenlandse Zaken en Koninkiljksreiaties

Huisvestingspakket
In samenwerking met gemeenten worden fysieke locaties ingericht voor het tijdelijk plaatsen en mogelijk

exploiteren van flexwoningen Deze locaties kunnen worden benut wanneer er nog geen zekerheid bestaat over

de {herjplaatsing van woningen elders bijvoorbeeld omdat een vergunningtraject nog niet is afgerond Daarnaast

wordt er aan het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gegeven om flexwoningen te kopen Deze woningen worden

vervolgens verkocht aan corporaties gemeenten en andere potentiele afnemers Door spoedig een inkooporderte

plaatsen kan de productiecapaciteit van flexwoningen worden benut en verder gestimuleerd Tot slot zal het

35

1557479 00079



Rijksvastgoedbedrijf enkele bestaandeen te verwerven panden laten transformereii Hierdoorkunhen deze paiiden
als tussenvoorziening worden ingezet voor de huisvesting van statushouders Binnen deze reeks worden onder

andere de apparaats en coordinatiekosten van bet Rijksvastgoedbedrijf gedekt

KassdiuifAIVD

Deze kasschuif betreft middelen voor kabelinterceptie Vanwege vertraging op het juridische vlak complexe
technische uitdagingen en de supplychain levertijden is het budget in 2023 en 2024 nodig

Kasschuif Wall l vakmanschap
Dit betreft een kasschuif om de middelen uit het coalitieakkoord voor Wall l vakmanschap in het juiste ritme te

zetten

KasschuifAandachtsgroepen
Dit betreft een kasschuif omde middelen die momenteel opde begroting staan voor aandachtsgroepen in het juiste
kasritme te zetten Dit is nodig vanwege de urgentie om huisvesting voor aandachtsgroepen sneller te realiseren

Nationaal isolatieprogramma brede coalitie

Dit betreft een correctie om middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma NIP op het juiste plafond te zetten

Onderwijs Cuttuur en Wetenschap
CA Cuttuur en media kasschuif

In 2025 vindt een grote uitgave plaats voor het slavernijmuseum De coalitieakkoordmiddelen voor cultuur en

media worden hiermee in het juiste ritme gezet

CA Kwalileit kasschuif

De subsidieregeling basisvaardigheden kent een opioop in de ter beschikking te stellen middelen Deze middelen

zijn beschikbaar gesteld vanuit de reeks voor Onderwijskwaliteit naar aanleiding van het coalitieakkoord Om deze

opioop in het juiste ritme te krijgen wordt ruim 50 miljoen van 2022 naar 2023 geschoven

CA WAU kasschuif

Het ritme van de middelen uit de coalitieakkoord enveloppe Werk aan Uitvoering WAU sluit niet aan bij de

bestedingsplannen van de uitvoeringsorganisaties Deze kasschuif is nodig om de middelen in het juiste ritme te

zetten

Kasschuif KOT

De middelen voor de herstel Kinderopvangtoeslag KOT staan volledig in 2022 geboekt De verwachting is dat

de afhandeling van de KOT langer gaat duren Om die reden worden er middelen geschoven van 2022 naar latere

jaren

Kasschuif OV SF

Er vindt een kasschuif plaats van 960 miljoen van 2023 naar 2022 op het budget van de reisvoorziening van de

studiefinanciering SF op verzoek van de openbaarvervoerbedrijven OV bedrijven om de liquiditeitspositie te

verbeteren en om de kasritmes van de Staat te optimaliseren Concreet betekent dit dat er 960 miljoen in het najaar
van 2022 wordt betaald aan de vervoerbedrijven in plaats van in januari 2023

Financien

Bijstelling BCF

Deze mutatie betreft een bijstelling van de ramingvan het Btw compensatiefonds BCF op basis van de beschikking
van het afgelopen jaar aangevuld met het vierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van

het eerste kwartaal uit het lopende jaar

Bijdrage aan het generate beeld

Er vindt onderuitputting plaats op zowel de apparaatskosten als de programmakosten Het grootste gedeelte van

de onderuitputting vindt plaats op de budgetten van apparaat van de Belastingdienst Dit wordt onder andere

veroorzaakt doorverloop in personeel en de krapte in de arbeidsmarkt waardoor het langer duurt om vacatures te

vervullen Deze onderuitputting komt ten goede aan het generale beeld
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Kassdiuif digitale snelweg douane

Met deze kasschuif worden de middelen voor de digitale snelweg douane in het juiste ritme gezet

Kassdiuif herstel toeslagen
In 2022 wordt circa 784 nniljoen euro van het budget voor Toeslagenherstel geschoven Enkele regelingen gaan

later van start dan voorzien De budgetten voor deze regelingen de kindregeling de ex partnerregeling en de

compensatieregeling voor huur en zorgtoeslag en kindgebondenbudget HZK regeling worden in het juiste ritme

gezet voor 2023 en 2024 Het grootste deel van deze kasschuif wordt gevormd door de schuif in de middelen van

de kindregelingen {circa 345 miljoen euro

Kasschuif kapitaalinjectie TenneT

Deze kasschuif voorziet TenneT op korte termijn van haar kapitaalbehoefte zodat TenneT haar investeringsagenda
kan uitvoeren met behoud van haar kredietrating

Kasschuif WaU middeien

Met deze kasschuif worden de WaU middelen die worden aangevraagd voor de Belastingdienst in het juiste ritme

te zetten

Kasschuif uitvoeringskosten douane

De uitvoeringskosten van de douane voor de in 2022 ingestelde sancties worden t m 2026 middels een kasschuif

eenmalig gedekt uit de onderuitputting in 2022 op de begroting van het Ministerie van Financien De Minister voor

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is verantwoordelljk voor de uitvoering van de sancties De

uitvoeringskosten van de douane voor de lopende sancties uit 2014 worden t m 2026 specifiek verwerkt bij

voorjaarsbesluitvorming 2023

Defensie

Kasschuif arbeidsvoorwaarden loongebouw militairen

Over het budget dat bestemd is voorfase 2 toelagen afspraakin arbeidsvoorwaardenakkoord worden in het najaar
van 2022 nadere afspraken gemaakt De uitgaven van de afspraakzullen niet tot realisatie komen in 2022 en

schuiven door naar 2023

Kasschuif modernisering arbeidsvoorwaarden

Het budget voor arbeidsvoorwaarden in 2022 wordt niet volledig ingezet voor het arbeidsvoorwaardenakkoord

2021 2023 Met de kasschuif worden de middelen doorgeschoven naar latere jaren Hlermee blljft het budget
beschikbaar voor arbeidsvoonfl aarden

Infrastructuur en Waterstaat

Kasschuif extra EU ontvangsten
Deze kasschuif is nodig om de extra ontvangsten voor EU onderzoek in het juiste kasritme te zetten De middelen

worden naar 2023 2024 en 2025 geschoven

Kasschuif KA CE

Dit betreft een kasschuif van 2022 naar 2023 tot en met 2026 vanwege de bijgestelde raming voor de subsidiere

geling circulaire economie De betalingen vinden pas vanaf 2023 plaats

Kasschuif omgevingswet OENM

Deze kasschuif is nodig om de koppeling van Atlas Leefomgeving en Register Externe Veiligheid aan het Digitaal
Stelsel Omgevingswet in 2023 te kunnen realiseren

Kasschuif omgevingswet geluidsanering
Door de gewijzigde ingangsdatum van de Omgevingswet is ookde nieuwe bijdrage voor de sanering van verkeers

lawaai onder de Omgevingswet uitgesteld naar 2023

Kasschuif subsidie klimaat

Deze subsidie kan vanwege een niet afgeronde staatssteuntoets niet meer in 2022 verstrekt worden en schuift door

naar 2023
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Kassdiuif VTH OENM

Met deze kasschuif worden de CA middelen voor het VTH stelsel in het juiste ritme gezet De middelen worden

near 2023 2024 en 2025 geschoven

Economische Zaken en Klimaat

Afboeken overtollig budget lening WarmtelinQ

Op het beschikbare budget voor de WarmtelinQ lening aan Gasunie is 15 miljoen over

Kasschuif DEI van 2022 naar 2023

Uit de RVO prognose blijkt dat een groot deel van de verpiichtingen van de DEi 2021 in het laatste deei van de

openstellingsperiode net over de jaargrens met 2022 zijn aangegaan Dit i v m een grote hoeveeiheid project
voorsteilen aan het einde van de opensteiiingsperiode Daarmee schuift 5 miljoen een jaar op De piek van

verwachte kasuitgaven valt daarmee niet in 2022 maar in 2023

Kasschuif Eurohpc
Betreft kasschuif voor Europese Partnerschap middeien Deze middeien zijn in 2022 toegevoegd aan de begroting
van EZK vanuit de AP Om de programma s in 2023 te kunnen starten is een kasschuif gewenst

Kasschuif Eurostars

Dit betreft een kasschuif voor Eurostars gezien het nieuwe budget voor de Europese Partnerschappen die bij VJN

zijn overgeheveid naar EZK vanuit de AP

Kasschuif IPCEI c s

Vanwege een veriengde notificatie termijn die de Europese Commissie aan iidstaten heeft gesteid kunnen de

voorgestelde projecten dit jaar nog niet gefinancierd worden Dit heeft ook invioed op de uitvoering

Kasschuif IPCEI me2

Vanwege een veriengde notificatie termijn die de Europese Commissie aan iidstaten heeft gesteid kunnen de

voorgestelde projecten dit jaar nog niet gefinancierd worden Dit heeft ook invioed op de uitvoering

Kasschuif middeien kennis innovatie nucleair

De voor kennis en innovatie nucleaire technoiogie beschikbare kasmiddelen 2022 zuilen voor een groot deei pas

in 2023 tot betaiing komen en daarom wordt 4 miijoen van 2022 naar 2023 geschoven

Kasschuif opsdialingsinstrument van 2022 naar 2023

Geiet op de huidige kasverwachting wordt van het kasbudget voor het opschaiingsinstrument waterstof het

grootste deei 3 35 miljoen naar 2023 geschoven

Kassdiuif subsidie WarmtelinQ v 2022 naar 2024

Van het budget voor de subsidie aan WarmteiinQ wordt 14 miljoen van 2022 naar 2024 geschoven omdat dit meer

in iijn is met de financieringsbehoefte van Gasunie

Kasschuif Hyway27 middelen van 2022 naar 2023

Vanwege ianger dan voorziene voorbereidingstijd voor uitwerken van de subsidiebeschikking zai er voor de water

stofbackbone Hyway27 in 2022 geen kasvoorschot meer worden verleend Daarom wordt er in 2022 134 miijoen

doorgeschoven naar 2023

Kassdiuif financiering medeoverheden

Het betreft een kasschuif naar 2023 ter vergroting van bestaande uitvoeringskracht van het klimaat en energie
beleid van gemeenten en provincies

Terugboeking loonbijstelling versterkingsraming
Door een verkeerde codering is te veei ioonbijsteiiing beschikbaar gesteid Het uitgavenpiafond wordt hiervoor

neerwaarts gecorrigeerd
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Terugboeking prijsbijstelling versterkingsraming
Door een verkeerde codering is te veei prijsbijsteliing beschikbaar gesteid Het uitgavenpiafond wordt hiervoor

neerwaarts gecorrigeerd

Vp en kasschuif Euroqci
Betreft VP en kasschuif voor Europese Partnerschap middelen Deze middeien zijn in 2022 toegevoegd aan de

begroting van EZK vanuit de AP Om de programma s in 2023 te kunnen starten is een kasschuif gewenst

Vp kas schuifJust transition fund

Betreft VP en kasschuif voor Europese Partnerschap middelen Deze middeien zijn in 2022 toegevoegd aan de

begroting van EZK vanuit de AP Om de programma s in 2023 te kunnen starten is een kasschuif gewenst

Vp kasschuiftopsector bight vliegtuigindustrie
Dit betreft een verpiichtingen en kasschuif voor THTV gezien het nieuwe budget voor de Europese Partnerschappen
die bij VJN zijn overgeheveid naar EZK vanuit de AP

VpAasschuif middelen publiekscampagnes naar 2022

Om de opvolger van de pubiiekscampagne cdedereen Doet Wat» IDW begin 2023 te kunnen ianceren haait het

kabinet 0 5 miljoen van 2023 naar 2022 om tijdig te starten met de voorbereidingen van deze kiimaatcampagne
zodat die begin 2023 geianceerd kan worden

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Kassdiuif natuurbank

Dit betreft een kasschuif voor de natuurbank waarbi] 0 4 miijoen wordt doorgeschoven van 2022 naar 2023 Deze

kasschuif is nodig om de middelen in het juiste kasritme te zetten

Kasschuif stalmaatregelen sbv klimaat

Middeis deze mutatie wordt 1 4 miijoen doorgeschoven naar 2026 Deze kasschuif is nodig om de middeien met

betrekking tot staimaatregelen in het juiste kasritme te zetten

Kassdjuif stalmaatregelen sbvj pluimvee
Er wordt 2 miijoen doorgeschoven naar 2023 ten behoeve van staimaatregeien zodat de middelen in het juiste
kasritme staan

Kasschuif Maatregel Gerichte Aankoop
De stikstofmaatregei Gerichte Aankoop heeft vertraging opgeiopen Daarom wordt 184 8 miijoen euro doorge-
schoven van 2022 naar 2023 zodat deze middeien alsnog ingezet kunnen worden om de stikstofdoeien te haien

KassdiuifODE

Er wordt 11 miijoen euro overgeheveid van de Aanvuliende Post naar de LNV begroting ten behoeve van subsi

diering van warmteprojecten in de glastuinbouw om versneld stappen te nemen in de energietransitie Middeis

deze kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme gezet

Kasschuif PAS melders

Voor de legalisatieopgave van PAS melders wordt 250 miijoen beschikbaar gesteid vanuit het budget voor de

iandeiijke beeindigingsregeling veehouderijiocaties Met deze mutatie wordt 43 miijoen toegevoegd 30 miijoen
uit 2022 en 13 miijoen uit 2025 aan de 207 miijoen die reeds voor de LBV beschikbaar is in 2023 Met deze kasschuif

is de benodigde 250 miijoen voor de PAS meiders in het juiste jaar beschikbaar

Kasschuif extra uren weidegang
□ it zijn stikstofmiddelen bestemd voor de structureie aanpak stikstof van het vorig kabinet Deze middeien zijn dit

jaar niet tot besteding gekomen omdat het ontwikkelen van instrumenten en de daarbij horende projecten ten

behoeve van stikstofreductie ianger op zich iaten wachten Vanwege het feit dat weidegang seizoensgebonden is

kunnen de projecten pas in 2023 worden uitgerold Daarom wordt 1 miijoen doorgeschoven van 2022 naar 2023
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Kassdiuif maatwerksubsidie C02 glastuinbouw

Bij Augustusbrief wordt 23 miljoen overgeheveld van de Aanvullende Post naar de LNV begroting Dit betreft

maatwerksubsidies voor het extra afvangen van C02 De C02 wordt vervolgens geleverd aan glastuinders

aangezien C02 nodig is als productiefactor voor gewasgroei Middels deze kasschuif worden de middelen in het

juiste kasritme gezet

Kasschuif mest

Dit zijn stikstofmiddelen bestemd voor de stmctiireie aanpak stikstof van het vorige kabinet De middelen uit dit

jaar worden doorgeschoven naar 2027 ten behoeve van een opdracht van Wageningen Economic Research

Kasschuif nominaal onvoorzien

LNV dekt enkeie tegenvaliers op de begroting uit de ruimte op het artikei nominaal en onvoorzien artikei 51 De

probiematiek en de dekking stonden niet in hetzelfde kasritme Middels deze kasschuif wordt dit rechtgetrokken

Kasschuif Werk aan Uitvoering NVWA

Deze kasschuif betreft coalitieakkoordmiddelen Bij Augustusbrief wordt 29 4 miljoen euro overgeheveid van de

Aanvuiiende Post naar de LNV begroting Middels deze kasschuif worden de middelen in het juiste kasritme gezet

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Alle kinderen doen mee

in 2022 was ervanwegeeen wijzigingsverzoek sprake van een wijziging van het benodigde bedrag voor de subsidie

Alle Kinderen Doen Mee en een subsidieverienging Door de verlenging wordt er een bedrag van 1 8 miljoen

doorgeschoven naar 2023 omdat voorgenomen betalingen door de verlenging zijn doorgeschoven van 2022 naar

2023

Dekking uitvoeringstegenvaller

Op basis van uitvoeringsinformatie en de recente raming van het CPB is er sprake van een per saldo tegenvaller
onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid Een deel van de dekking wordt gevonden op het subsidiebudget op

de SZW begroting

Huisvesting kinderopvang Caribisch Nederland

Om beter aan te sluiten bij het kasritme worden middelen voor huisvesting kinderopvang BES doorgeschoven van

2022 naar 2024 In 2022 zijn verplichtingen aangegaan tegenover de eilanden voor verbetering huisvesting kinder-

opvang op Caribisch Nederland De bijbehorende uitgaven worden in het juiste ritme gezet

Scholingssubsidie SUM

Middels deze kasschuif worden de uitbetalingen van de eerder aangegane verplichtingen bij scholingssubsidie
SLIM in het juiste kasritme gezet Deze uitbetalingen vinden door langere reactietermijnen uiteindelijk later dan

verwacht plaats

Subsidieregeling MDIEU

In het eerstekwartaal van 2022 heeft het tweedetijdvak voor activiteitenplannen van de subsidieregeling Maatwerk

regeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden MDIEU open gestaan De uitkomsten van dit tweede tijdvak
leiden tot een kas en verplichtingenschuif om het beschikbare budget in lijn te brengen met de verwachte uitgaven
en beschikkingen

Inzet loon en prijsbijslelling

Op basis van uitvoeringsinformatie en de recente raming van het CPB is er sprake van een per saldo tegenvaller
onder het uitgavenplafond Sociale Zekerheid Een deel van de dekking hiervoor wordt gevonden door inzet van

middelen voor loon en prijsbijstelling

Werk aan uitvoering Wau

In het WAU bestedingsplan van OCW is een reeks opgenomen voor de intensivering van inburgeringsdienstver

lening door DUO Hiermee wordt DUO in staat gesteld om in de uitvoering meer maatwerk toe te passen Deze

kasschuif zet de middelen in het juiste kasritme
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Volksgezondheid Welzijn en sport
Commissie de Winter

Een van de maatregelen uit het rapport van cie de Winter betreft de tegemoetkomingsregeling die per 1 1 2021

wordt uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven SGM Met deze ramingsbijstelling zorgt het kabinet

ervoor dat er voldoende geld beschikbaar is om iedereen die hier recht op heeft tegemoet te komen

Groninger zorgakkoord
Een afspraak uit het Groninger zorgakkoord is dat circa 20 zorggebouwen niet aardbevingsbestendig zijn en

herbouwd moeten worden naar circa 9 aardbevings en toekomstbestendige zorglocaties Naar verwachting zal

een groot deel van de herbouwing in 2023 2025 gerealiseerd moeten waardoor de kosten voor deze jaren hoger
uitvallen

Hogere bouwkosten Groningen
In een half jaar zijn de bouw materiaal kosten met ca 16 gestegen Omde opgave uit het Groninger Zorgakkoord
te realiseren is nu het beeld dat 25 miljoen extra nodig is

Kassdiuif Pandemisdie paraatheid LFI

□ it betreft een deel van de coalitieakkoord middelen voor Pandemische Paraatheid Deze middelen worden in

een ander kasritme geboekt op de VWS begroting

Kasschuif Volksziekten

□ it betreft een deel van de coalitieakkoord middelen voor Volksziekten Deze middelen worden in een ander

kasritme geboekt op de VWS begroting

Kasschuif Werk aan de Uitvoering
Dit betreft een verandering van het kasritme voor middelen die worden ingezet voor de verbetering van de

uitvoering en dienstverlening binnen de NVWA De middelen komen uit de daarvoor in het Coalitieakkoord

beschikbaar gestelde reeks voor het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit LNV

Longcovid bestaande subsidieregeiing

Vanwege de behandeltermijn van 13 weken voor subsidieaanvragen worden middelen op een later moment

bevoorschot dan het moment waarop de vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling ingaat Met deze kasschuif

worden de middelen in het juiste ritme geplaatst

Pgb
Dit betreft grotendeels een tegenvaller in de ontwikkeling en het beheer van het PGB 2 0 systeem

Pallas

□ it betreft een tegenvaller voor de Incidentele projectkosten voor Pallas In 2022

Preventieakkoord

□ it betreft een deel van} de coalitieakkoord middelen voor Preventieakkoord Deze middelen worden in een ander

kasritme geboekt op de VWS begroting

RIVM

Er worden extra middelen gereserveerd in 2023 voor het lopende programme bij het RIVM dat zich bezighoudt met

de monitoring van en onderzoek naarde covid pandemie

Regeiing Onverzekerbare Vreemdelingen OW

□ it betreft een ramingsbijstelling n a v hoger gerealiseerde uitgaven Oorzaak van de hogere uitgaven kan de

grotere bekendheid van de regeiing zijn mede door het hoge aantal declaraties voor zorg aan Oekrai ense

ontheemden Daarnaast maakt het CAKook melding van een hoger aantal declaraties voor dure ziekenhuiskosten

Subsidieregeiing medisch noodzakelijke zorg aan Onverzekerden SOV

□ it betreft een ramingsbijstelling n a v hoger gerealiseerde uitgaven Oorzaak van de hogere uitgaven is

waarschijnlijk de grotere bekendheid van de regeiing
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Subsidieregeling ondersteuning wijkverpleging
Voor deze regeling zijn minder middelen nodig dan verwacht

Versterken patientbewegingen
Als onderdeel van het Integraal Zorgakkoord wordt circa 25 miljoen euro per jaar gereserveerd voor het versterken

van patientenorganisaties Intertemporele dekking hiervoor komt uit reguliere prijsbijstelling de loon en prijsbij

stelling op de coalitieakkoordmiddelen en de envelop Passende zorg als norm

Vertraging uitvoering Inhaalcampagne HPV vaccinaties 18 26 jarigen
De campagne van het RIVM voor de HPV vaccinaties is vertraagd door een verandering is het registratiesysteem
De middelen worden verschoven naar 2023

Zorgcontinufleil
Dit betreft het verlengen van een opdracht aan de GGD GHOR voor taken rondom zorgcontinuiteit

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
HGIS bijstelling a g v BNI prijs
Conform de reguliere systematiek is het budget voor Official Development Assistance ODA van de Homogene

Groep Internationale Samenwerking HGIS bijgesteld op basis van de verwachte volumeontwikkeling van het BNI

uit de meest recente CPB raming cMEV Dit leidttot een tegenvaller van 30 miljoen in 2022 opiopend tot

214 miljoen in 2027

HGIS bijstelling a g v BNI volume 1 m 2025

Conform de reguliere systematiek is het budget voor Official Development Assistance ODA van de Homogene

Groep Internationale Samenwerking HGIS bijgesteld op basis van de verwachte prijsontwikkeling van het BNI uit

de meest recente CPB raming cMEV Dit leidt tot een tegenvaller van 27 miljoen in 2022 en een meevaller van

9 miljoen in 2023 en verder

Gemeentefonds

AsiaIdeal

Er komt 90 miljoen euro beschikbaar ten behoeve van de inburgering en integratie van statushouders Deze

middelen worden aan het Gemeentefonds toegevoegd en via de Algemene Uitkering uitgekeerd aan gemeenten

Eenmalige rijksbijdrage gf
Het Rijk werkt met gemeenten en provincies door aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026 In aanloop
daarnaartoe stelt het kabinet voor gemeenten eenmalig 1 miljard euro extra in 2026 beschikbaar Daarvan wordt

een bedrag van 76 miljoen euro aan het Btw compensatiefonds toegevoegd

Energietoelage huishoudens met een laag inkomen

Het Kabinet heeft aanvullend 550 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten in 2022 om via de bijzondere bijstand
een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag
inkomen Alle middelen worden toegevoegd aan het gemeentefonds en verdeeld via de algemene uitkering op

grond van de reguliere verdeelsleutel voor de bijzondere bijstand

Provinciefonds

Eenmalige rijksbijdrage pf
Het Rijk werkt met gemeenten en provincies door aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026 In aanloop
daarnaartoe stelt het kabinet voor provincies eenmalig 100 miljoen euro extra in 2026 beschikbaar Daarvan wordt

een bedrag van 20 miljoen euro aan het Btw compensatiefonds toegevoegd

Accres Gemeentefonds

Bijstelling BCE

Deze mutatie betreft een bijstelling van de raming van het Btw compensatiefonds BCF op basis van de beschikking
van het afgelopen jaar aangevuld met hetvierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van

het eerste kwartaal uit het lopende jaar
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Accres Provinciefonds

Bijstelling BCF

Deze mutatie betreft een bijstelling van de taming van bet Btw compensatiefonds BCF op basis van de beschikking
van het afgelopen jaar aangevuld met hetvierde kwartaal van het afgelopen jaar en driemaal het voorschot van

bet eerste kwartaal uit bet lopende jaar

Prijsbijstelling

PrijsbijstelUng
De prijsontwikkeling voor de komende jaren Is naar boven bijgesteld ten opzicbte van de Voorjaarsnota Deze

bijstelling voIgt uit de ramingen van bet Centraal Planbureau voor de prijsontwikkeling

Arbeidsvoorwaarden

Correctie overheveling integrate uitkering
Enkele integrate uitkeringen in het Gemeentefonds worden met ingang van 2023 toegevoegd aan de algemene
uitkering AU naar aanleiding van de herijking van het Gemeentefonds Na de overheveling naarde AU zullen deze

reeksen in 2023 nog worden gei ndexeerd via de LPO systematiek Per 2024 zullen deze budgetten meelopen in

de grondslag van het accres De bestaande reserveringen vanaf 2024 voor de loonbijstelling over deze middelen

worden daarom afgeboekt

Loon en prijsontwikkeling
De loonontwikkeling voor de komende jaren is naar boven bijgesteld ten opzicbte van de Voorjaarsnota Deze

bijstelling voIgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau voor de ontwikkeling In de lonen en de sociale

werkgeverslasten De bijstelling wordt ook gemuteerd door de indexatie van het ABP van de pensioenen voor

Rijksambtenaren per 1 juli 2022 met 2 39 Ook indexeert het ABP met terugwerkende kracht voor de periode
1 januari tot 30 juni 2022 met 1 29 Omdat deze indexering doorwerkt in de begrotingsgefinancierde pensioenen
voor post actieve militairen vindt een loonbijstelling plaats

Algemeen
Correctie nationaal isolatieprogramma lokale aanpak
Dit betreft een correctie om middelen voor het Nationaal Isolatieprogramma NIP op het juiste plafond te zetten

Kasschuif kwijtschelden pubiieke schulden ex partners gedupeerden
Er komt een schuldenregeling voor ex partners van gedupeerden van de toeslagenaffaire en dezezal per 1 juli 2023

in werking treden Openstaande schulden van de ex partners zullen worden kwijtgescholden De ontvangsten

raming van de huurtoeslag wordt hiervoor naar beneden bijgesteld

Kasschuif opieidingsakkoord
In 2022 2024 is in het coalitieakkoord jaarlijks incidenteel 50 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van een

opieidingsakkoord voor een gerichte waardering van zorgmedewerkers De nadere uitwerking vergt meer tijd
Daarom worden middelen uit 2022 en 2023 doorgeschoven naar 2025 en 2026

Kasschuifpandemische paraatheid iv ict en ggd enj

Voor pandemische paraatheid waaronder ic opschaling en een verbetering van het stelsel voor de pubiieke

gezondheid is in het coalitieakkoord structureel 300 miljoen gereserveerd met een opioop in 2022 en 2023 Van

de beschikbare ISO miljoen in 2022 resteert na uitwerking van de plannen een beperkt deel van 22 35 miljoen Deze

middelen worden in afwachting van nadere uitwerking geschoven naar 2024 en 2025

Kassdiuif toeslagen
Er komt een schuldenregeling voor ex partners van gedupeerden van de toeslagenaffaire en deze zal per 1 juli 2023

in werking treden Openstaande schulden van de ex partners zullen worden kwijtgescholden Naar schatting
hebben de medeoverheden in totaal 45 8 miljoen nodig voor de schuldenregeling

Kasschuif Bouw en reserve

Deze kasschuif betreft stikstofmiddelen In afwachting van noodzakelijke uitwerking voor het realiserenvanstikstof

doelstellingen blijven middelen door de kasschuif behouden
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Kasschuif Cie Hordijk
Deze middelen worden ingezetvoor de Maatregel Gerichte Aankoop Echter heeft deze stikstofmaatregel vertraging

opgelopen Daarom wordt 9 7 miljoen doorgeschoven naar 2023

KasschuifZeeland

De uitwerking van het Delta Kenniscentrum vergt meer tijd dan eerder voorzien Daarom wordt de hiervoor

gereserveerde 52 1 miljoen euro doorgeschoven naar 2023 Daarnaast Is bl] de technische omzetting van de

middelen abusievelijk een te lage raming in 2023 en te hoge raming in 2025 opgenomen Dit wordt met het naar

voren halen van 2 5 miljoen euro hersteld

Zekerheidsfonds

Het Rijk zal samen met gemeenten en woningcorporaties een garantieregeling verkennen en uitwerken Hiermee

wordt aan partijen meerzekerheld geboden overde herplaatsing en exploitatle van de woningen waardoorsneller

investeringsbeslissingen kunnen worden genomen Als uitgangspunt geldt daarbij dat eventuele restrisico s bij
uitputting van het budget evenredig in princIpe voor drie maal een derde worden gedragen door gemeenten

corporatiesen het Rijk Komende tijd zal dIt en de verdeling van de risico sverder worden uitgewerkt Inafwachting
van de nadere uitwerking van deze regeling en de beoordeling volgens het beleidskader voor risicoregelingen
worden de middelen geplaatst op de aanvullende post van het ministerie van Financien

Ontvanasten

Buitenlandse Zaken

Perceptiekostenvergoeding
Nederland ontvangt 20 procent van de bruto af te dragen nabetalingen aan traditionele eigen middelen TEM als

perceptiekostenvergoeding

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Huisvestingspakket
In samenwerking met gemeenten worden fysieke locaties ingericht voor het tijdelijk plaatsen en mogelijk

exploiteren van flexwoningen Deze locaties kunnen worden benut wanneer er nog geen zekerheid bestaat over

de her plaatsing van woningen elders bijvoorbeeld omdat een vergunningtraject nog niet is afgerond Daarnaast

wordt er aan het Rijksvastgoedbedrijf de opdracht gegeven om flexwoningen te kopen Deze woningen worden

vervolgens verkocht aan corporaties gemeenten en andere potentiele afnemers Door spoedig een inkooporderte

plaatsen kan de productiecapaciteit van flexwoningen worden benut en verder gestimuleerd Tot slot zal het Rijks-

vastgoedbedrijf enkele bestaandeen te verwerven panden laten transformeren Hierdoor kunnen deze panden als

tussenvoorziening worden ingezet voorde huisvesting van statushouders Binnen deze reeks worden onder andere

de apparaats en codrdinatiekosten van het Rijksvastgoedbedrijf gedekt

Financien

Dividenden staatsdeelnemingen
Een actualisatie van de dividendramingen van de staatsdeelnemingen geeft voor dit jaar 2022 en voor 2023 en

2024 een positieve bijstelling respectievelijk 20 40 en 30 miljoen hoger dan eerder voorzien Voor de jaren 2026

en 2027 is een correctie naar beneden ten opzichte van de eerdere raming respectievelijk 25 en 35 miljoen

Kasschuifproject invorderingsrente
Voor de herstelactie invorderingsrente zijn middelen gereserveerd in 2022 en 2023 Met deze schuif worden de

middelen in het juiste ritme gezet

Economische Zaken en Klimaat

Bijstelling dividend EBN excl Norg

Vanwege de ontwikkelingen van de gasprijs is er een bijstelling gedaan op dividend EBN

Bijstelling gasbaten voor koopkrachtmaatregeten Julibrief

Vooruitlopend op verwachte hogere ontvangsten worden de ontvangsten Mijnbouwwet bijgesteld ter dekking van

koopkrachtmaatregelen

Bijstelling ontvangsten Mijnbouwwet

Vanwege de ontwikkelingen van de gasprijs is een bijstelling gedaan op de Mijnbouwwet

44

1557479 00079



Dividend GasTerra afronding corrigeren
De vaste dividenduitkering van GasTerra is 3 6 miljoen maar door afronding in het verleden stond deze geraamd

op 4 0 miljoen per jaar Deze afronding wordt nu gecorrigeerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afrekening UWV2021

□eze mutatie betreft de afrekening van het UWV over 2021 met betrekking tot de Tijdelijke regeling subsidie

scholing richting een kansberoep Dit bedrag wordt dus in 2022 van UWV terugontvangen

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Regeling Wanbelalers

Dit betreft een ramingsbijstelling Op basis van de tot nu toe gerealiseerde ontvangsten is sprake van een

tegenvaller waarvan het CAK verwacht dat deze deels structureel van karakter is

label 5 Generale mutaties niet relevant voor het uitgavenplafond
saldoverbeterend saldoverslechterend bodragen in min

Uitgaven 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Justitieen Veiligheid

Gemeentelijke en particuliere opvang Correctie ODA

Nationaal Programma Oekraiense Vluchtelingen

Regeling Medische zorg Ontheemden uit OekraTne

Subsidies rgo tbv irzet oekraine

119 5 30 5

129 6

0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ondersteuning rvig oekraine 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

CA afschaffen leenstelsel

Oekraine vluchtelingen

0 0 207 0

318 0

702 0 655 0 469 0 229 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financien

Bijstelling esm ingelegd kapitaal

Bijstelling renteeompensatie ESM 2021

Dnb winstafdracht renteeompensatie esm

Lening aan Oekraine via IMF

Schadeloosstelling sns srh

0 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 7 0

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Defensie

Levering militaire goederen

Misgelopen verkoopopbrengsten

8 6 4 0 1 3 165 2 1 0 0 0

5 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Infrastructuur sn Waterstaat

Omvorming prorail naarzbo 0 0 7557 0 8 318 0 20 0 20 0 20 0

Economische Zaken en Klimaat

8e ISB Lening voor vullen Bergermeer

8e ISB Vulmaatregelen gasopslag

Correctieboeking negatieve stand N

2 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sociale Zakan an Werkgelegenheid

Afrekening uwv 2021

Bikk aow cmev 2023

Rijksbijdrageof cmev 2023

Rijksbijdrage Zelfstandige en Zwanger

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 4 44 8 474 48 1 49 6 51 1

0 0 774 8 489 9 171 1 230 9 294 4

7 4 8 3 9 5 10 7 11 2 12 1
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saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

6 0Rijksbijdrage tegemoetkoming

arbeidsongeschiktheidsregelingen

2 7 6 9 7 0 7 1 1 6

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Bijdrage Kosten Korting BIKK

Rijksbijdrage 18

Rijksbijdrage WIz

Schadeherstel Zorgtoeslag

Zorgtoeslag

18 1 77 7 81 7 84 0

30 6

300 0

86 6

33 9

100 0

89 3

0 0 85 2

450 0

66 5 23 8

1 600 0 150 0 50 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 8 430 0 47 5 53 4 100 2 154 1

Prij bjj telling

Prijsbijstelling 0 0 192 8 280 4 288 5 297 0 305 8

Algamean

Reservering opvang ontheemden Oekraine t m Q2 0 0 446 4 1 041 6 0 0 0 0 0 0

Saldo 883 5 5 159 3 10 941 6 1 726 8 1 208 2 816 0

saldoverbeterend saldoverslechterend bedragen in min

Ontvangsten 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Koninkrijksrelaties

Raming aflossing leningen 8 3 1 057 1 17 9 147 7 167 4 91 1

Financien

Dnb winstafdracht rentecompensatie esm

Extrapolatie 2027

Lening aan Oekraine via IMF

0 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1B9 9

0 0 6 0 6 0 5 0 5 0 33 1

Economische Zaken en Klimaat

Se ISB Heffing gaszekerheid

Afboeken ODE reeks ivm opname in EB

Terugbetaling lening EBN voor vullen Bergermeer

Correctie negatieve stand

0 0 0 0 2 5 2 5 2 5 2 5

0 0 2 843 3

2 300 0

2 6

3 118 0 3 282 0 3 027 0 3 012 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 2 7 0 0 0 0 0 0

Sociale Zaken en Werkgelegenhsid

Afrekenirg uwv 2021 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Defenaiematerieelbegrotingsfonds

Misgelopen verkoopopbrensten 5 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0

Saldo 12 2 513 2 3 094 2 3 126 8 2 850 1 2 720 3

Uitaaven

Justitieen Veiligheid
Gemeentelijke en particuliere opvang Correctie ODA

□ it betreft een technische correctieboeking voor het inzetten van ODA budget ter bekostiging van de gemeentelijke
en particuliere opvang van Oekrai ense vluchtelingen Omdat de opvang van eerstejaars asieizoekers toegerekend

mag worden aan het Internationale ontwikkelingssamenwerkingsbudget ODA wordt een gedeelte van deze kosten

uit dit budget bekostigd De correctieboeking is noodzakelijk om deze stand van zaken in de Rijksboekhouding te

verwerken
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Nationaal Programma Oekraiense Vluchtelingen
Deze post omvat een aantal mutaties voor het Nationaal Programma Oekrai ense Vluchtelingen Met deze middelen

worden de apparaatskosten voor het programma DG Oekraine en de Nationale Opvang Organisatie NOO

bekostigd Ook voorzien deze middelen in het doortrekken van de bekostiging van de Regeling Medische zorg

Ontheemden uit Oekraine RMO en de verstrekking van subsidies aan NGO s tot medio 2023

Regaling Medische zorg Ontheemden uit Oekraine

Op 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraine RMO in working getreden om de zorg aan

Oekraiense ontheemden te vergoeden De regeling is zoveel mogelijk gelijk aan de Regeling Medische zorg Asiel

zoekers RMA

Subsidies ngo tbv inzet Oekraine

Met deze mutatie worden middelen beschikbaar gesteld aan verschillende NGO s t b v ondersteuning bij het

opvangen van Oekra iense ontheemden

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ondersteuning rvig oekraine

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens RvIG ontvangt middelen voor de werkzaamheden in verband met het

registreren van ontheemden uit Oekra ine in de Basisregistratie Personen BRP

Onderwijs Cultuur en Wetenschap
CA afschaffen leenstelsel

De financiele reeks voor de maatregelen herinvoeren basisbeurs bestaat naast een reeks op plafond Rijksbegroting
zoals getoond in de budgettaire bijiage van het coalitieakkoord en in het conceptwetvoorstel ook een reeks niet

relevant voor het uitgavenplafond De niet relevante uitgaven Maatregelen herinvoering basisbeurs NR zijn

opgebouwd uit twee onderdelen Als eerste bevat deze reeks de niet relevante uitgaven op de basisbeurs en de

aanvullende beurs Daarnaast bevat deze reeks ook een bijstelling op de uitgaven aan de leenfaciliteit

Oekraine vluchtelingen
Om Oekra iense vluchtelingen onderwijs te kunnen bieden wordt de regeling voor huisvesting en noodlocaties in

het primair en voortgezet onderwijs verlengd

Financien

Bijstelling esm ingelegd kapitaal
Met de toetreding van Kroatie tot de eurozone moet het land ook toetreden tot het ESM De verwachting is dat

hiervoor de kapitaalsleutel geactualiseerd moet worden Het zal waarschijnlijk gewijzigd worden naar de meest

recente kapitaalsleutel van het ECB van 2020 Dit betekent voor Nederland een aanpassing van het ingelegde

kapitaal 176 miljoen

Bijstelling rentecompensatie ESM 2021

Bijstelling aan de hand van de rente die DNBin 2021 heeft ontvangen over degelden die het ESM bij DNBaanhoud

DNB winstafdracht rentecompensatie esm

De Nederlandsche Bank DNB ontvangt rente op over de gelden die het ESM bij DNB aanhoudt Door de gestegen

rente is deze post hoger uitgevallen dan verwacht

Lening Oekraine via het IMF

Nederland verstrekt een bilaterale lening van 200 miljoen aan Oekra ine via een specials kredietlijn van het Inter

nationaal Monetair Ponds IMF Deze begrotingssteun zal een bijdrage leveren aan Oekra iense inspanningen om

de dagelijkse uitgaven te financieren en daarmee de economie draaiende te houden

Schadeloosstelling SNS SRH

Op 1 februari 2013 is SNS Reaal genationaliseerd Naar verwachting doet de Hoge Raad in 2023 in een schadeclaim

jegens de overheid Als de Hoge Raad de Staat in het ongelijk stelt zal een uitkeringsproces worden opgestart

Daarom is in de begroting zekerheidshalve een post van het totaal aan schadeloosstelling uit te keren bed rag

opgenomen vermeerderd met geschatte wettelijke rente daarover
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Defensie

Leveringen militaire goederen
Defensie heeft steun verleend aan de OekraTne door het leveren van militaire goederen Voor zover de leveringen
uit eigen operationele voorraad hebben plaatsgevonden is de vervangingswaarde geraamd en is een inschatting

gemaakt van het moment waarop vervanging plaats kan vinden

Misgelopen verkoopopbrengsten
Deze post betreft de compensatie voor het mislopen van verkoopopbrengsten voor materieel door overdracht van

materieel aan OekraTne

Infrastoictuur en Waterstaat

Omvorming prorail naar zbo

De budgetneutrale omvorming van ProRail naar een ZBO wordt met een jaar opgeschoven De definitieve bepaling
van het moment van inwerkingtreding zal plaatsvinden na afronding van de parlementaire behandeling van het

wetsvoorstel

Economische Zaken en Klimaat

8e ISB Vulmaatregelen gasopslag
8e ISB waarbij EBN en GasTerra een subsidie ontvangen om de gasopslag Bergermeer verder te vullen

Correctieboeking negatieve stand N

Opde EZK begroting hebben er enkele correctieboekingen plaatsgevonden Er bevonden zich een aantal negatieve
standee op de EZK begroting Met deze mutaties zijn deze negatieve standen gecorrigeerd Daarnaast heeft er

een correctie boeking plaatsgevonden op de fondsbegroting van het NGR Hier was een foutieve stand zichtbaar

deze is met deze mutatie gecorrigeerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afrekening uwv 2021

De Rijksbijdragen voor de Arbeidsongeschiktheid AO tegemoetkoming en de Regeling Zelfstandige en Zwanger
ZEZ worden gedurende het jaar geactualiseerd op basis van de verwachte uitgaven aan en uitvoeringskosten
van de betreffende regelingen Desondanks resteerteraltijd een klein verschil dat in het jaar erop met UWV wordt

afgerekend In 2021 vielen de uitgaven aan de AO tegemoetkoming en de ZEZ 3 miljoen euro hoger uit dan waar

in de rijksbijdrage rekening mee was gehouden Dit bedrag wordt dus in 2022 aan UWV betaald

Bikk aow cmev 2023

De Rijksbijdrage in de kosten van kortingen BIKK is ter compensatie voor een daling van de premieopbrengsten
van het Ouderdomsfonds door de invoering Wet Inkomstenbelasting in 2001 De BIKK AOW wordt opwaarts

bijgesteld omdat de verwachte totale heffingskortingen op basis van de CPB ramingen naar boven is bijgesteld
De premietarieven blijven verder ongewijzigd

Rijksbijdrage ofcmev 2023

De Rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds OF dekt het vermogenstekort van dit fonds zodat het aan de AOW

verplichtingen kan voldoen In eerste instantie wordt dit fonds gevuld met de AOW premie en de BIKK AOW Er

wordt echter meet aan AOW uitgegeven dan dat er met premies wordt opgehaald Het tekort wordt aangevuld
vanuit de begroting van SZW De verwachte uitgaven stijgen vanaf 2023 doordat de verwachte uitkeringslasten
harder stijgen dan de verwachte premie inkomsten Dit komt vooral door een opwaartse bijstelling van de nominale

ontwikkeling van de AOW op basis van de CPB ramingen De hogere tekorten worden wel gedempt door het

afschaffen van de lOAOW

Rijksbijdragen Zelfslandig en Zwanger

Op het artikel rijksbijdragen staan verschillende bijdragen van het Rijk aan de sociale fondsen Rijksbijdragen zijn
bedoeld om specifieke uitgaven te financieren of om tekorten in het fonds aan te vullen De geraamde uitgaven
aan de regeling Zelfstandig en Zwanger zijn naar boven bijgesteld Daardoor wordt de rijksbijdrage ook hoger
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Rijksbijdragen legemoetkoming arbeidsongeschiktheidsregelingen

Op het artikel riiksbijdragen staan verschillende bijdragen van bet Rijk aan de sociale fondsen Rijksbijdragen zijn
bedoeld om specifleke uitgaven te financieren of om tekorten in het fonds aan te vullen De geraamde uitgaven
aan de tegemoetkoming arbeidsongeschikten zijn naar boven bijgesteld Daardoor wordt de rijksbijdrage ook

hoger

Volksgezondheid Welzijn en Sport
Schadeherstel zorgtoeslag
Er zijn middelen toegevoegd voor het schadeherstel in de zorgtoeslag

Bijdrage Kosten Korting BIKK Rijksbijdrage 1 Rijksbijdrage WIz en Zorgtoeslag
□e ramingen van BIKK WIz de Rijksbijdrage 18 Rijksbijdrage WIz en de Zorgtoeslag zijn aangepast op basis van

de MEV raming van het CPB

Prijsbijsteiling

Prijsbijsteiling
□e prijsontwikkeling voor de komende jaren is naar boven bijgesteld ten opzichte van de Voorjaarsnota Deze

bijstelling volgt uit de ramingen van het Centraal Planbureau voor de prijsontwikkeling

Algemeen

Reservering opvang ontheemden Oekraine t m Q2

Met deze mutatie worden de benodigde middelen om tot medio 2023 de gemeentelijke en particuliere opvang van

OekraTense ontheemden te financieren gereserveerd op de Aanvullende Post Voor de gemeentelijke opvang wordt

uitgegaan van een totaal van 75 000te realiseren opvangplekken verdeeld overdo 25 veiligheidsregio s De uitein

delijke financiele afrekening met gemeentes vindt plaats op basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten

Ontvanqsten

Koninkrijksrelaties
Raming afiossing leningen
Om de geraamde ontvangsten op de door Nederland verstrekte leningen aan Curagao Sint Maarten en Aruba

inzichtelijker te maken is besloten deze vanaf nu in de begroting van Koninkrijksrelaties op te nemen In 2023 is

de grootste afiossing geraamd omdat dan de liquiditeitsleningen aflopen De raming zal jaarlijks bijgewerkt
worden voor wisselkoerseffecten en nieuwe of aangepaste leningen

Financien

Dnb winstafdracht rentecompensatie esm

De Nederlandsche Bank DNB ontvangt rente op over de gelden die het ESM bij DNB aanhoudt Door de gestegen
rente is deze post hoger uitgevallen dan verwacht

Extrapolatie 2027

Perabuis is een afiossing van de lening aan Griekenland als plafondrelevant geboekt Dit is nu gewijzigd naar niet

plafondrelevant

Lening aan Oekraine via IMF

Nederland verstrekt een bilaterale lening van 200 miljoen euro aan Oekra ine via een speciale kredietlijn van het

Internationaal Monetair Fonds IMF Deze begrotingssteun zal een bijdrage leveren aan Oekra iense inspanningen
om de dagelijkse uitgaven te financieren en daarmee de economie draaiende te houden

Economische Zaken en Klimaat

8e ISB Heffing gaszekerheid

Hefting aan afnemers gebruikers gastransportnet voor het in rekening brengen van de gemaakte kosten

Afboeken ODE reeks ivm opname in EB

Omdat de ODE vanaf 2023 in de Energiebelasting EB wordt ge i ncorporeerd wordt de ODE ontvangstenraming

op de EZK begroting naar beneden bijgesteld naar de bedragen die de Belastingdienst nog in 2023 en 2024 denkt

te innen op basis van de aanslagen van 2022 De middelen die uit de ODE worden ontvangen zijn budget neutraal

Vanaf 2025 worden er geen ontvangsten meer verwacht
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Terugbetaling lening EBN voor vullen Bergermeer
Er wordt een lening verleend aan EBN ter hoogte van 2 3 miljard voor de inkoop van het gas dat nodig is om

Bergermeer verder te vullen Na levering van het gas ontvangt EBN inkomsten en betaalt EBN de lening in 2023

volledig terug

Correctie negatieve stand

Opde EZK begroting hebbenerenkele correctieboekingen plaatsgevonden Er bevonden zich een aantal negatieve
standee op de EZK begroting Met deze mutaties zijn deze negatieve standee gecorrigeerd Daarnaast heeft er

een correctie boeking plaatsgevonden op de fondsbegroting van het NGE Hier was een foutieve stand zichtbaar

deze is met deze mutatie gecorrigeerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afrekening uwv 2021

DeRijksbijdragen voorde AO tegemoetkomingendeWazo ZEZwordengedurende het jaargeactualiseerd op basis

van deverwachte uitgaven aan en uitvoeringskosten van de betreffende regelingen Desondanks resteert eraltijd
een klein verschil dat in het jaar erop met UWV wordt afgerekend In 2021 vielen de uitvoeringskosten van de AO

tegemoetkoming en de Wazo ZEZ 0 8 miljoen lager uit dan waar in de rijksbijdrage rekening mee was gehouden
□ it bedrag wordt dus in 2022 van UWV terugontvangen

Defensiemateiieelbegrotingsfonds

Misgelopen verkoopopbrengsten
Deze post betreft de compensatie voor het mislopen van verkoopopbrengsten voor materieel door overdracht van

materieel aan Oekrai ne
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BIJLAGE 3 TAAKOPDRACHTEN INTERDEPARTEMENTALE BELEIDSONDERZOEKEN

Taakopdracht IBO Toekomstbestendigheid van het mbo

Aanleiding
Met circa 500 000 studenten is het middelbaar beroepsonderwijs mbo een belangrijke sector in het vervolgon

derwijs De opdracht aan mbo is omvangrijk en is gericht op kwalificatie socialisatie en doorstroom Uitdagingen
die zich hierbij voordoen zijn onder andere de ontwikkelingen in de inrichting en kwaliteit van het onderwijs en

het toezicht daarop 1 krimp 2 de verschillen in doorstroom en arbeidsmarktrelevantie 3 het diplomaren
dement 4 regionalisering 5 en even lang ontwikkelen 6

Het huidige mbo kent een grote verscheidenheid aan opleidingen Die opieidingen leiden op voor beroepen op

verschillende niveaus ^ Het mbo leidt via twee leerwegen op voor de arbeidsmarkt {jongeren en werkenden biedt

algemeen volwassenenonderwijs aan en opleidingen voor nieuwkomers en voor werkenden Het gaat dus om

zowel initieel onderwijs als om post initieel onderwijs via om en bijscholing voor de veranderende arbeidsmarkt

Leven Lang Ontwikkelen LLO Daar komt bij dat de mbo 4 opleidingen ook gericht zijn op mogelijke doorstroom

naar het hbo Het onderwijs wordt gevolgd door een diverse doelgroep studenten zijn tussen de 15 en ca 60 jaar

1 Onderwijskwaliteit kan verder verbeterd worden

Nog ongeveer een op devijf bekostigde mbo besturen krijgt geen voldoende van de inspectieop het gebied van

kwaliteitszorg Hoewel de kwaliteitsborging van examinering door examencommissies de afgelopen jaren sterk

is verbeterd is hier ook nog ruimte voor verdere kwaliteitsverhoging
^

De basisvaardigheden taal rekenen burgerschap en digitale geletterdheid van Nederlandse jongeren staan

onder druk zo blijkt onder andere uit Internationale onderzoeken ^ Voor het mbo geldt dat een derde van de

mbo instellingen aangeeft beperkt zicht te hebben op deze basisvaardigheden
^

Slechts 37 procent van de mbo studenten voelt zich uitgedaagd {t o v van 51 procent voor het hbo ^

De kwaliteit van het onderwijs en het opleidingsaanbod kan verder onder druk komen te staan door de flinke

da ling van het aantal initiele mbo studenten vanwege onder andere de demografische krimp en havo isering
soms opiopend tot tientallen procenten

2 Met name bii de aararische opleidingen is krimp voorzien

In regionale opleidingscentra roc s neemt de instroom naar verwachting met vijf procent af en bij de vakinstel

lingen met vier procent De krimp is het sterkste bij de agrarische opleidingscentra aoc s Daar zal de instroom

de komende vijf jaar naar verwachting met ongeveer twintig procent dalen Dit is ook relevant in het kader van

huidige en verwachte tekorten op de arbeidsmarkt maatschappelijke uitdagingen als de energietransitie

hervorming van de woningmarkt en de toenemende vraag naarzorg Vanuit een economisch perspectief is het van

belang dat iedereen meedoet Het mbo levert een belangrijke bijdrage aan de arbeidsmarkt en belangrijk is dit zo

in te vullen dat het mbo bijdraagt aan het opiossen van problemen op de arbeidsmarkt hierbij is het belangrijk om

LLO te betrekken

3 Er ziin grote verschillen in doorstroom en arbeidsmarktrelevantie van opleidingen

In het mbo wordt een grote verscheidenheid aan opleidingen aangeboden Daarbij zijn er behoorlijke verschillen

in de mate waarop opleidingen aansluiten bij de vraag van de regionale arbeidsmarkt Die aansluiting is

bovendien deels conjunctureel bepaald Er zijn opleidingen met een lagere arbeidsmarktrelevantie in bijvoorbeeld
het economisch domein maar waarbij een groot deel van de studenten doorstroomt naar het hoger onderwijs
Deze routes hebben vaak een emancipatoire functie studenten stellen een beroepskeuze uit en kiezen brede

opleidingen zodat zij langer de tijd hebben zich persoonlijk te ontwikkelen ®

^ Dit betreft de basisberoepsopleiding vekopleiding middenkaderopleiding en specialistenopleiding naast de entreeopleiding die drempelloos is en

open staat voor jongeren die eerdergeen diploma voortgezet onderwijs hebben behaald

Inspeotie van het Onderwijs 2021 Staat van het Onderwijs
® Nationale en internationals peiiingsonderzoeken zoals Peii onderwijs PISA TIMMS PIRLS en ICCS laten een gedifferentieerd maar over het

algemeen dalend beeld zien met uiteenlopende oorzaken
“
Inspectie van het Onderwijs 2022 Staat van het Onderwijs

^

Rijksbegroting 2022

°
YoungWorks 2019 MBO ers en bun keuze voor economie administratie
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4 Ongediplomeerde uitstroom neemt toe en voor sommiqe afqestudeerden is het moeiliik om een baan te vinden

Het diplomarendement ligt met ruim 80 procent hoog voor mbo3 en mbo4 opleidingen maar slechts tussen de

53 procent en 62 procent van de studenten verlaat de entree en mbo2 opleiding met een diploma Daarbij dient

opgemerkt te worden dat de entreeopleiding open staat voor studenten die het niet eerder is gelukt een diploma
in het voortgezet onderwijs te halen Ookde studentenpopulatie in de mbo2 opleidingen verandert Door opstroom
binnen het voortgezet onderwijs neemt het aantal leerlingen met een vmbo basis diploma af Dus hoewel het

een moeilijke groep is om op te leiden naar een startkwalificatie is het nodig om er alles aan te doen om hen in

staat te stellen ook een startkwalificatie te halen Een kwart van de uitstromende studenten verlaat het onderwijs
zonder startkwalificatie Ook zien we dat studenten met een entreeopleiding onvoldoende aansluiting hebben op

de arbeidsmarkt 35 procent heeft een jaar na uitstroom nog geen baan 9

5 De balans tussen mbo opleidingen dichtbii en voldoende kwaliteit en instroom is soms lastiq

In het licht van de krimpproblematiek heeft het kabinet in het Coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om een zo

groot mogelijkaanbod van mbo opleidingen dichtbij huis te houden Om zowel voor jongeren die soms nog maar

15 of 16 jaar oud zijn als voor het regionaal bedrijfsieven een rol als regionale opieider te kunnen vervullen is

het van belang dat er gekeken wordt hoe we dit naar de toekomst toe vormgeven Jonge mbo studenten en hun

ouders willen en kunnen ook financieel vaak niet ver reizen voor een mbo opleiding Het is cruciaal om hierbij
ook te kijken naar LLO en de samenwerking met het bedrijfsieven Tegelijkertijd zullen mogelijk keuzes gemaakt
worden waarbij mbo instellingen zich gaan specialiseren om kwaliteit en instroom op peil te kunnen houden

rekening houdend met regionale strategieen

Met dit IBO willen we de krimpproblematiek de aansluiting op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende

onderwijskwaliteit en ongediplomeerde uitstroom onder de loep nemen Ook willen we nader verkennen hoe we

tegemoet komen aan de vraag naar meerflexibel onderwijs binnen het initiele onderwijs en daarna LLO Hierbij
is het ook relevant om te kijken naar de financieringssystematiek om zo de doelmatigheid en kwaliteit van het mbo

nu en in de toekomst bi] te kunnen sturenwaar nodig Het verzorgen van goed beroepsonderwijs is voor de mbo

instellingen alleen mogelijk als goed wordt samengewerkt met het bedrijfsieven en gemeenten De betrokkenheid

van het bedrijfsieven en de gemeenten is daarom ook een belangrijk aandachtspunt

Opdracht aan de werkgroep
Doel van het IBO is om in kaart te brengen hoe het mbo zo doelmatig en doeltreffend mogelijk georganiseerd kan

worden met het oog op het aanbieden van voldoende en kwalitatief goede opieidingen en hiertoe concrete beleids

opties uit te werken voor een toekomstbestendig mbo en voor een zo breed mogelijke doelgroep in de

samenleving Er wordt gekeken hoe de storing op tenminste onderstaande vraagstukken van het mbo verbeterd

kan worden Ook gaat er aandacht uit naar de interactie tussen publiek en privaat opieidingsaanbod en de infra

structuur voor combinaties van werken en leren De geschetste ontwikkelingen vragen een heroverweging van

de huidige uitgangspunten en financieringssystematiek van het mbo

Om dit doel te bereiken moeten in het IBO op basis van wetenschappelijke inzichten en feiten tenminste de

volgende onderwerpen en daarmee samenhangende subvragen aan bod komen

Krimp
• Zijn instellingen voldoende uitgerust om de krimp op te vangen en wat kunnen we leren van andere onder

wijssectoren
• Waar wordt de krimp in het mbo door veroorzaakt

• Zijn de fusiebewegingen in het mbo de opiossing voor de krimp en het verbeteren van de onderwijskwaliteit
of zijn er nog andere opiossingsrichtingen

• Hoe borgen we de emancipatoire functie van het mbo en de maatschappelijke waardering voor het mbo

• Hoe verhoudt de beweging van krimp in het mbo zich tot bredere bewegingen zoals LLO en hoe verhoudt

zich dit tot het bedrijfsieven
• Welke strategische keuzes kunnen daarbij worden gemaakt in de regio

Onderwijskwaliteit
• Wat is het effect van kleinere studentenaantallen op de onderwijskwaliteit wanneer wordt het zo klein dat

de borging van de kwaliteit in het geding komt

• Voor welke opieidingen is dit een groot risico

Inspectie van het Onderwijs 2022 Staat van het Onderwijs
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• Is het mogelijk om genoeg gekwalificeerde docenten te blijven vinden

• Hoe kunnen we de onderwijskwaliteit in het mbo vender verhogen en hoe zorgen we ervoor dat studenten

meer worden uitgedaagd En dat de studenten die het nodig hebben beter worden ondersteund

• Hoe krijgen we landelijk en op instellingsniveau beterzicht op de basisvaardigheden van studenten in

het mbo en hoe kunnen we deze helpen verbeteren

Uitstroom startkwalificaties en aansluiting op de arbeidsmarkt

• Hoe zorgen we ervoor dat meer studenten hun entree of mbo2 opleiding succesvol afronden

• Hoe zorgen we ervoor dat meer studenten het mbo met een diploma minimaal een startkwalificatie

verlaten

• Hoe zorgen we voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt van studenten met een entree en mbo2

opleiding
• Hoe zorgen we dat het bedrijfsieven de nieuwe werknemers behoud in het beroepenveld van de maatschap

pelijke ontwikkelingen waar de behoefte aan personeel groot is

• Welk regionaal aanbod is gewenst
• Hoe zorgen we ervoor dat het mbo vanuit de eigen verantwoordelijkheid responsief blijft op de vragen van

de arbeidsmarkt Hoeveel mbo ers zijn er de komende vijf jaar naar inschatting nodig in de verschillende

afstudeerrichtingen ook in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen als de energietransitie en

toenemende behoefte aan zorgpersoneel
• Is het nodig om mbo studenten in opieidingskeuze te sturen met betrekking tot de aansluiting op de arbeids-

markt en zo ja hoe

• Hoe accommoderen we studenten uit de entreeopleiding en mbo2 opleidingen om ook na diplomering te

blijven leren

• Op welke wijze kan LLO binnen het mbo een rol spelen bi] een betere aansluiting op de arbeidsmarkt

• Welke mogelijkheden bieden klelnschalige bedrijfsscholen
• Hoe kunnen bestaande mogelijkheden voor flexibel aanbod en LLO beter benut worden

• Hoe kan er vanuit het opieidingsaanbod beter Ingespeeld worden op kansen op de arbeidsmarkt

• Is het wenselijk het aanbod en de deelname aan deeltijd en duale trajecten te vergoten en zo ja hoe kan dit

gedaan worden in nauwe samenwerking met werkgevers
• Hoe kan de inrichting van het onderwijs studenten helpen de juiste keuzes te maken bijvoorbeeld via meer

flexibiliteit

Hierbij moet ook gekeken worden naar de financieringssystematiek van het mbo Hierbij zijn tenminste de

volgende deelvragen van belang
• Hoe doelmatig is de huidige financieringssystematiek en hoe kan dit verbeterd worden

• Welke mogelijkheden voor differentiatie zijn er bijvoorbeeld naar doelgroep of type instelling om leren

ontwikkelen voor alle doelgroepen te stimuleren

• Welke prikkels en voor en nadelen heeft de huidige financieringssystematiek en wat kunnen we leren van

andere onderwijssectoren
• Komt de bekostiging binnen het mbo op de juiste plek terecht Hoe kunnen we het rendement van de

uitgaven verhogen
• Ondersteunt de financiering de instellingen om in te spelen op de huidige trends naar een succesvol mbo

in de toekomst o a krimpproblematiek verschuivende arbeidsmarktbehoefte regionale samenwerking
• Welke bijdrageaan de ambitie om mbo ers te motiveren om zich te blijven ontwikkelen zou verwacht kunnen

worden van de systematiek van leerrechten en welke aandachtspunten zijn daarbij van belang

Grondslag
De totale begroting voor mbo bedraagt in 2022 5 4 miljard euro

™ Het IBO zal concrete beleidsopties in kaart

brengen De beleidsopties zijn in de regel budgetneutraal Er wordt in dit IBO tenminste een besparingsvariant 10

tot 20 procent en een intensiveringsvariant uitgewerkt waarbij het principe van comply or explain geldt

Dit is exdusief Mastsdiappelijkediensttijd die vanaf 2023 strjctjreel overgaat naar artikel 3 voortgezet onderwijs
”
Spelregels interdepartementale beleidsonderzoeken IBO s Bijiage 4 bij vierde voortgangsrapportage operatie Inzicht in Kwaliteit
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Organisatie van het onderzoek

Dewerkgroep bestaat uit laden van AZ OCW FIN VWS SZW an EZK CPB an SCP worden verzocht deal te nemen

De werkgroep staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter De voorzitter wordt ondersteund door secreta

rissen van de ministeries van FIN en OCW Daarnaast zullen medeoverheden actief worden betrokken bij het traject
an andere experts regelmatig worden geraadpleegd Flet onderzoek start uiterlijk in oktober De werkgroep rondt

haar eindrapport uiterlijk junl 2023 at
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Taakopdracht IBO Klimaat

Aanleiding
In het coalitieakkoordzijn ambitieuze klimaatdoelen gesteld Nederland wil in 2030 55 procent minder CO2 ultstoten

dan in 1990 om in 2050 klimaatneutraliteit te realiseren Om te zekerte stellen dat deze doelen gehaald warden

streeft het kabinet naareen reductievan 60 procent in 2030 Injuni heeft het kabinet hetontwerpbeleidsprogramma
Klimaat gepresenteerd Hierin wordt op basis van de uitgangspunten van het nationale klimaatbeleid en de aanpak

per sector beschreven hoe deze doelstellingen worden gerealiseerd In dit beleidsprogramma kondigt het kabinet

een analyse aan die zicht moet geven op de mogelijke en wellicht noodzakelijke aanscherpingen van en aanvul

lingen op het beleidsprogramma om de ambitie van het kabinet voor 2030 en verder waar te maken

Doelstelirng
Hetdoel van dit IBO isom Invulling te geven aan deze aankondiging en inzichtelljkte maken welke aanscherpingen
van enaanvullingen op het beleidsprogramma mogelijk en of noodzakelijk zijn om de klimaatdoelen te behalen

Het IBO resulteert in concrete voornamelijk normerende en beprijzende beleidsopties ter ondersteuning van

besluitvorming over de klimaatmiddelen tijdens de Voorjaarsnota 2023

Opdracht aan de werkgroep
Het IBO beantwoordt ten minste onderstaande onderzoeksvragen

Instrumentenmix Is de instmmentenmix normeren beprijzen subsidieren per sector doelmatig en

doeltreffend Welke emissiebronnen subsectoren kunnen nog aanvullend worden aangegrepen door

beprijzend of normerend instrumentarium Welke aanvullende normerende en beprijzende beleidsopties zijn

mogelijk om de benodigde reductie te realiseren zowel door aan bestaande knoppen te draaien als volledig
nieuwe opties
Doelbereiken technisch potentieel Indien op basis van de Klimaat en Energieverkenning 2022 blijkt dat de

gestelde doelen voor2030 streefdoel van 60 procent niet worden gerealiseerd welke aanvullende maatregelen
kunnen dat gat dichten In welke deel sectoren zit nog het meeste technisch potentieel voor aanvullende CO

reductie in 2030 Wat zijn de achterliggende oorzaken en eventuele knelpunten in de transitie

Consistentie met pad naar Klimaatneutraliteit in de periode 2030 2050 Ligt in de verschillende deel sectoren

de voortgang die conform het beleidsprogramma wordt bereikt in 2030 op een haalbaar pad naar 2050 of

gebeurt in de periode tot en met 2030 te weinig zodat de 2050 doelen van de klimaatwet voor de sector buiten

bereikzijn Hoe verhoudt het huidige maatregelenpakket zich met de in het Coalitieakkoord gestelde streef

doelen voor 2035 en 2040 Welke aanvullende maatregelen kunnen de curve bijbuigen
Consistentie met FF55 Is het beleidsprogramma Klimaat in lijn met voorstellen uit het Europese FF55

programma en in hoeverre kan het FF55 pakket het beleidsprogramma klimaat versterken Wordt met het

beleidsprogramma voldaan aan de uit het FF55 volgende sub doelen

Bredere kosteneffecten kiimaatbeieid Wat zijn de gevolgen van het beleidsprogramma klimaat voor de kosten

voor burgers en bedrijven

De inventarisatie voor aanvullende beleidsopties wordt uifgevoerd door een samenwerking van verschillende

externe onderzoeksbureaus Daarnaast zal 00k input worden opgehaald binnen departementen de planbureaus

experts op specifieke beleidsterreinen zoals Industrie en landbouw en partijen uit het veld Hierbij is het belangrijk
dat geborgd wordt dat zonder taboes ook beleidsopties worden onderzocht die niet al bekend zijn De werkgroep
werkt op basis van de inventarisatie van maatregelen en input van de onderzoeksbureaus de analytische vragen
verder uit en kan op basis daarvan aanbevelingen doen bijvoorbeeld voor een besparingsvariant

De aanvullende beleidsopties worden uitgewerkt in fiches Hierin wordt in ieder geval de volgende elementen

uitgewerkt verwacht COj effect budgettaire effecten en lasten voor burgers en bedrijven juridische haalbaarheid

inpasbaarheid in de transitie naar 2050 en synergie met andere beleidsdoelstellingen bijv leveringszekerheid

bijdrage aan circulaire economie gebiedsgerichte aanpak stikstof en waterdoelstellingen

Het IBO eindrapport bevat de analyse en fiches met beleidsopties

Grondslag

Overheidsuitgaven aan klimaat en energie Miljoenennota bijiage 19
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Organisatie van het onderzoek

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van BZK Gebouwde Omgeving lenW Mobiliteit lenW Circulaire

Economie LNV Landbouw Landgebruik EZK|Industrie EZK Elektriciteit Energie EZK Klimaat FIN Fiscaal

FIN AFEP en AZ SZW OCW en VWS zullen agendalld zijn Ook worden PBL CPB en SCP verzocht deal te nemen

In de werkgroep Er zal ook een consultatie plaatsvinden met onderzoeksbureaus en eventueel met experts De

werkgroep staat onder leiding van een onafhankelijke voorzitter De voorzitter wordt ondersteund door secreta

rissen van de ministeries van EZK en FIN Het IBO start in September 2022 De werkgroep dient haar eindrapport

uiterlijk februari in De omvang van het rapport is niet groter dan dertig bladzijden plus een samenvatting van

maximaal vijf bladzijden en een bijiage met uitvoerbare beleidsopties
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BIJLAGE 4 DOORREKENING KOOPKRACHTEFFECTEW

Doorrekening koopkrachteffecten

N B de basisraming vande cMEV is geactualiseerd door hat CPB Een technische aanname rond inkomen uit

vermogen is gewijzigd waardoor de medians koopkrachtontwikkeling voor 2023 iager uitvalt 0 3 procentpunt

Het effect van de bijstelling is het grootst voor de hoogste inkomensgroep 0 5 procentpunt De raming van de

zorgpremies is ook geactuaiiseerd 20 euro hoger Het effect daarvan is beperkt Tot slot wijzigt de basis door

een technische wijziging in de huurtoeslag

Aannames bij de pakketten en de doorrekening
• Het pakket is doorgerekend inclusief de geupdatete cMEV Maatregeien die al zijn verwerkt in het koopkrach

tbeeid van de cMEV lopen automatisch mee en zijn niet opgenomen als maatregel in de pakketten
• In het beeld van 2022 2023 zijn bijvoorbeeld al verwerkt het deels naar voren halen van de minimumloons

verhoging naar2023 2 5 en de lastenverlichting voor middeninkomens uit het CA waaronder

€ 2 8 miljard extra in de arbeidskorting
• De doorrekening heeft alleen betrekking op 2023 Verschillen in structureel beleid na 2023 zijn daarom niet

terug te zien in de doorrekening Het stapsgewijs halveren van de jonggehandicaptenkorting en de versnelde

afbouw van de dubbele AHK in de bijstand in 2024 en 2025 zijn ook niet zichtbaar in het koopkrachtbeeld 2023

Uitkomsten van de doorrekening
• Figuur 1 toont in de eerste twee kolommen het geiipdatete koopkrachtbeeld n a v de cMEV voor 2022 en 2023

de laatste kolom toont het koopkrachtbeeld voor 2023 na pakket F

• Het pakket bevat een aantal reserveringen zoals een reservering voor een gerichteverlaging van deenergie

rekening Op dit moment worden de mogelijkheden voor een gerichte verlaging van de energierekening met

gebruik van WOZ gegevens en energielabels als proxies voor inkomen en energieverbruik verkend Mocht

deze gerichte maatregel onuitvoerbaar blijken dan kan het budget worden aangewend voor een additionele

verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting
• Andere reserveringen in het pakket die niet in het koopkrachtbeeld worden meegenomen zijn middelen voor

studenten en de enveloppe flankerend beleid SZW

• Figuur 2 toont de inkomenseffecten van het pakket afgezet tegen het effect van de stijgende energieprijzen
Deze aanvulling is opgenomen omdat de reguliere koopkrachtberekeningen het effect van energie inflatie

onderschatten voor sommige huishoudens met name voor de laagste inkomens

• label 1 toont de koopkrachtontwikkeling van een aantal specifieke voorbeeldhuishoudens De tabel toont in

de eerste twee kolommen het beeld voor 2022 en 2023 n a v de geijpdatete cMEV en in de laatste kolom

het beeld voor 2023 na het pakket
• Tabel 2 toont de effecten van het pakket op het aantal huishoudens met betalingsproblemen stresstest Het

pakket reduceert het aantal huishoudens met betalingsproblemen met circa 440 000

• Tabel 3 toont de effecten van het pakket op kinder armoede

Overige aandachtspunten
• In het pakket zit een substantieel bedrag aan incidentele maatregeien 1300 euro energietoeslag 412 euro

zorgtoeslag circa400euroWKB Datteltvoorsociale minimaoptot meerdan lOprocentvan hun jaarinkomen

Zij krijgen dat erbij in 2023 maar moeten dat later ook weer inleveren Een groot bedrag aan incidentele

maatregeien voor 2023 zal dus leiden tot een groot koopkrachtverlies in latere jaren 2024 en of 2025

• Op dit moment wordt nog gerekend aan de precieze aansluiting tussen de microparameters en de macrototalen

van enkele maatregeien de verlaging van de energiebelasting endeaccijnzen Daardoorkunnen de uitkomsten

van figuur 2 effecten pakket afgezet tegen effect stijgende energieprijzen en tabel 2 uitkomsten van de

stresstest nog wijzigen
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Figuur 1 Koopkrachtontwikkeling 2022 en 2023 zonder aanvullend belaid

stand CMEV en koopkracht 2023 na pakket
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Toelichting bij de figuur
• Bovenstaande figuur 1 toont de koopkrachtontwikkeling volgens de standaardmethode die 00k het CPB in de

MEV publiceert De figuur laat de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen zien gebruik makend van de

gemiddelde ontwikkeling van lonen en prijzen en al het beleid van de overheid zowel het beleid van dit kabinet

als doorlopend beleid van voorgaande kabinetten zoals het verlagen van het aftrektarief voor aftrekposten
Ook de ontwikkeling van pensioen en zorgpremies lopen mee in dit koopkrachtbeeld

• De hoge inflatie van dit moment wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de sterk stijgende energieprijzen

Onderliggende aanname in het koopkrachtbeeld in figuur 1 is dat stijgende energieprijzen alle huishoudens

even hard raken In werkelijkheid is dat niet het geval huishoudens met een lager inkomen besteden relatief

een groterdeel van bun inkomen aan energie waardoor stijgende energieprijzen dezegroep relatief hard raken

Daardoor overschat figuur 1 de koopkrachtontwikkeling van lage inkomens en wordt de koopkrachtontwik-

keling van hoge inkomens onderschat Het koopkrachtbeeld is in feite dus meer gedenivelleerd dan de figuur

suggereert
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Figuur 2 Effecten pakket in 2023 afgezet tegen het effect van de hogere

energieprijzen zonder beleid op het besteedbaar inkomen tussen 1 jan
2021 en 1 jan 2023
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Het berekende effect van het definitieve pakket omvat 00k beleid dat in het CA is afgesproken verhoging
minimumioon met 2 5 2 8 miijard lastenverlicbting via de arbeidskorting Op dit punt wijken deze doorreke

ningen afvan de andere koopkrachtberekeningen in dit memo

Toelichting bij de figuur
• Figuur2 toont aan de linkerkant het inkomenseffect van uitsiuitend de energieprijsstijging tussen 1 januari 2021

en 1 januari 2023 waarbij rekening is gehouden met het daadwerkeiijk energieverbruik van huishoudens

Daarbij zet figuur 2 rechts de effecten van de pakketten af tegen de gestegen energierekening
• Deze figuur illustreert de inflatie ongeiijkheid hetfeit dat iage inkomens harder geraakt worden door stijgende

energieprijzen dan hoge inkomens en dat er sprake is van grote spreiding tussen huishoudens 00k binnen de

inkomensgroepen maar geeft dus geen volledig beeld van de koopkrachtontwikkeiing De prijsstijging van

andere bestedingscategorieen zoals boodschappen en ontwikkeling van lonen en beleid van voorgaande
kabinetten zitten niet in dit inkomenseffect Deze effecten zitten wel in de ontwikkeling van de koopkracht zoals

wordt weergegeven in figuur 1 maar dan generiek
• In kolom 2 van figuur 2 worden de effecten van het pakket afgezet tegen het effect van hogere energieprijzen

Naast de maatregelen uit het pakket loopt ander voorgenomen beleid voor 2023 van dit kabinet mee in kolom

2 het gaat dan over beleid uit het CA en de VJN zoals het gedeeltelijknaar voren halen van de minimumloon

verhoging en de voorgenomen verhoging van de arbeidskorting uit het 3 miljardpakket
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Tabel 7 Koopkrachtbeeld voorbeeldhuishoudens voor 2022 en 2023 zander aanvuHend belaid koopkracht 2023

na pakket

2023 |na pakket2022 2023

cMEV IcMEVKoopkrachtcijfers

Actieven

Alleenverdiener met kinderen

modaal

2 X modaal

7 1

7 0

1 1

0 2

6 6

2 8

Tweeverdienera

modaal A x modaal met kinderen

2 X modaal Vix modaal met kinderen

2V X modaal modaal met kinderen

modaal modaal zonder kinderen

2 X modaal modaal zonder kinderen

6 5

6 6

7 1

6 9

6 8

0 5 3 5

0 3

0 2

1 0

1 5

2 61 0

0 3 1 7

Alleenstaande

minimumloon

modaal

2 X modaal

6 8

6 9

6 8

4 3 11 4

1 0 3 0

0 1 1 2

Alleenstaande ouder

minimumloon

modaal

6 2

7 5

1 9 11 9

1 6 6 4

Inactieven

Sociale minima

paar met kinderen

alleenstaande

alleenstaande ouder

1 3

2 2

0 7

4 1

8 3

4 4

9 7

7 9

11 1

AOW alleenstaand

alleen AOW

AOW 10000

1 0

6 9

6 8

0 6

6 6

5 4

AOW paar

alleen AOW

AOW 10000

AOW 30000

1 0

6 9

7 1

5 1

0 5

6 0

4 9

2 00 0

Tabel 2 Effect finaal pakket op aantal huishoudens met betalingsproblemen stresstest

BasGline januari 2021

500 000

Stresstest

Pakket

Effect stijgende prijzen

700 000

Zonder aanvullend beleid Effect pakket

440 000

Na pakket

760 0001 200 000

Tabel 3 Effecten finaal pakket op aantal personen en kinderen in armoede

Mutatie 2021 2023

248 000

333 000

1 8 punt

13 000

73 000

12 2 punt

2023 basis

17 109 000

1 286 000

Effect pakket2021 Incl pakket

17 109 000

849 000

5 0

3 251 000

Personen totaal

arm

arm

totaal

arm

arm

16 861 000

959 000

5 7

3 264 000

434 000

2 5 punt7 5

Kinderen 3 251 000

86 000

2 7

234 000 306 000

9 4

220 000

6 87 2
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De waarden voor 2021 en 2023 basisjaar kunnen licht afwijken van voorgaande versies van deze tabel omdat

het CPB de armoedecijfers in tussentijd heeft geactualiseerd
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Doorrekenina koopkrachteffecten definitieve oakket

Aannames bij de pakketten en de doorrekening
• Het pakket is dooraerekend indusief de faeupdatetel cMEV Maatregelen die al zijn verwerkt in

het koopkrachtbeeld van de cMEV iopen automatisch mee en zijn niet opgenomen als

maatregei in de pakketten Dit geidt voor de maatregelen uit het CA en de VJN

• De doorrekening heeft alieen betrekkina op 2023 Verschiiien in structureel beieid na 2023

zijn daarom niet terug te zien in de doorrekening Het stapsgewijs haiveren van de

jonggehandicaptenkorting en de versnelde afbouvif van de dubbeie AHK in de bijstand in 2024

en 2025 zijn ook niet zichtbaar in het koopkrachtbeeld 2023

• De basisraming van de cMEV is een aantal maal geactualiseerd door het CPB Per saldo

verslechtert de mediane koopkracht ais gevolg van een drietal wijzigingen met 0 3 procentpunt

t o v publicatiedatum van de cMEV

• Op Prinsiesdaq verschiint ookde nieuvife naming van het CPB fMEV Deze naming neemt het

definitieve pakket uit de augustusbesiuitvorming mee Het pakket zai gevoigen hebben voor de

loon en prijsontwikkeling waardoorde definitieve koopkrachtcijfers in de Miljoenennota zuilen

afw ijken van de cijfens uit dit memo

Uitkomsten van de doorrekening
• Figuur 1 toont in de eerste twee kolommen het koopkrachtbeeid n a v de cMEV voor 2022 en

2023 de laatste kolom toont het koopkrachtbeeid voor 2023 na het pakket
o Het pakket bevat een aantal reserveringen zoals een reservering voor een gerichte

verlaging van de energierekening Op dit moment worden de mogelijkheden voor een

gerichte verlaging van de energierekening voor huishoudens met een laag inkomen en

hoog energieverbruik verder onderzocht Mocht deze gerichte maatregei onuitvoerbaar

blijken dan kan het budget worden aangewend voor een additionele verhoging van de

belastingvermindering in de energiebeiasting Dit slaat generiek neer In de huidige

doorrekening zijn de middelen voor de gerichte maatregei nog generiek verwerkt

o Andere reserveringen in het pakket die niet in het koopkrachtbeeld worden meegenomen

zijn middeien voor studenten het nationaal isoiatieprogramma en de enveloppe fiankerend

beieid SZW

• Figuur 2 toont de inkomenseffecten van het pakket afgezet tegen het effect van de stijgende

energieprijzen Deze aanvulling is opgenomen omdatde reguliere koopkrachtberekeningen
het effect van energie infiatie onderschatten voor sommige huishoudens met name voor de

laagste inkomens

• Tabei 1 toont de koopkrachtontwikkeling van een aantai specifieke voorbeeidhuishoudens De

tabei toont in de eerste twee koiommen het beeid voor 2022 en 2023 n a v de cMEV en in de

laatste kolom het beeid voor 2023 na het pakket
• Tabei 2 toont de effecten van het pakket op het aantai huishoudens met betalingsprobiemen

stresstest Het pakket reduceert het aantai huishoudens met betalingsprobiemen met circa

440 000

• Tabei 3 toont de effecten van het pakket op kinder armoede Het aantai kinderen in armoede

neemt af in 2023 ten opzichte van 2021

• Tabei 4 laat zien welk deel van de mediane koopkrachtontwikkeiing 2023 resteert zonder de

incidenteie maatregelen De tabei toont dat een groot deel van het pakket incidenteel is

aansluitend bij de uitzonderlijke situatie

• Tabei 5 licht per maatregei toe hoe deze is verwerkt in het koopkrachtbeeid
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Figuur 1 Koopkrachtontwikkeling 2022 en 2023 zander aanvullend beleid stand cMEV

koopkracht 2023 na pakket
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Toelichting bii de figuur

Bovenstaande figuur 1 toont de koopkrachtontwikkeling volgens de standaardmethode die 00k

het CPB in de MEV publiceert De figuur laat de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen

zien gebruik makend van de gemiddelde ontwikkeling van lonen en prijzen en al het beleid

van de overheid zowel het beleid van dit kabinet als doorlopend beleid van voorgaande
kabinetten zoals het verlagen van het aftrektarief voor aftrekposten Ook de ontwikkeling
van pensioen en zorgpremies lopen mee in dit koopkrachtbeeld
De hoge inflatie van dit moment wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de sterk stijgende

energieprijzen Onderliggende aanname in het koopkrachtbeeld in figuur 1 is dat stijgende

energieprijzen alle huishoudens even hard raken In werkelijkheid is dat niet het geval
huishoudens met een lager inkomen besteden relatief een groter deel van hun inkomen aan

energie waardoor stijgende energieprijzen deze groep relatief hard raken Daardoor overschat

figuur 1 de koopkrachtontwikkeling van lage inkomens en wordt de koopkrachtontwikkeling
van hoge inkomens onderschat Het koopkrachtbeeld is in feite dus meer gedenivelleerd dan

de figuur suggereert
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Figuur 2 Inkomenseffecten finaal pakketin 2023 afgezet tegen het effect \^an de hogere

energieprijzen zander beleid op het besteedbaar inkomen tussen 1 jan 2021 en 1 Jan 2023
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Het berekende effect van het defmitieve pakket omvat oak beleid dat in het CA is afgesproken

verhoging minimumloon met 2 5 2 8 miljard lastenverlichting via de arbeidskorting Op dit

punt wijken deze doorrekeningen af van de andere koopkrachtberekeningen in dit memo

Toelichting bii de figuur

• Figuur 2 toont in de linkerkolom het inkomenseffect van uitsluitend de energieprijsstijging

tussen 1 januari 2021 en 1 januari 2023 wiaarbij rekening is gehouden met het daadwerkelijk

energieverbruik van huishoudens

• Dit illustreert de inflatieongelijkheid het feit dat lage inkomens harder geraakt worden door

stijgende energieprijzen dan hoge inkomens en dat er sprake is van grote spreiding tussen

huishoudens 00k binnen de inkomensgroepen maar geeft dus geen volledig beeld van de

koopkrachtontwiikkeling De prijsstijging van andere bestedingscategorieen zoals

boodschappen en de ontwikkeling van lonen en beleid van voorgaande kabinetten zitten niet

in dit inkomenseffect Deze effecten zitten wel in de ontwikkeling van de koopkracht zoals

wordt weergegeven in figuur 1 maar dan generiek
• In de rechterkolom van figuur 2 worden de inkomenseffecten van het voorgenomen beleid

voor 2023 toegevoegd die bedoeld zijn om de effecten van hogere energieprijzen te

verzachten Naast de maatregelen uit het pakket loopt ander voorgenomen beleid voor 2023

van dit kabinet mee in de rechterkolom Dit gaat dan over beleid uit het CA en de VJN zoals

het gedeeltelijk naar voren halen van de minimumloonverhoging en de voorgenomen

verhoging van de arbeidskorting uit het 3 miljard pakket
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label 1 Koopkrachtbeeld voorbeeldhuishoudens voor 2022 en 2023 zander aanvullend beleid

koopkracht 2023 na pakket
2022

cMEV

2023

cMEV

2023

na pakketKoopkrachtcijfers
Actieven

Alleenverdiener met kinderen

modaal

2 X modaal

7 1

7 0

1 1

0 2

6 7

2 9

Tweeverdieners

modaal h x modaal met kinderen

2 X modaal Vi x modaal met kinderen

2V2 X modaal modaal met kinderen

modaal modaal zonder kinderen

2 X modaal modaal zonder kinderen

6 5

6 6

7 1

6 9

6 8

0 5

0 3

0 2

1 0

0 3

3 6

1 0

1 6

2 6

1 8

Alleenstaande

minimumloon

modaal

2 X modaal

6 8

6 9

6 8

4 3

1 0

0 1

11 5

3 0

1 2

Alleenstaande ouder

minimumloon

modaal

6 2

7 5

1 9

1 6

12 0

6 5

Inactieven

Sociale minima

paar met kinderen

alleenstaande

alleenstaande ouder

1 3

2 2

0 7

4 1

8 3

4 4

9 7

8 0

11 1

AOW falleenstaand
alleen AOW

AOW 10000

1 0

6 9

6 8

0 6

6 7

5 5

AOW paar

alleen AOW

AOW 10000

1 0

6 9

7 1

5 1

0 5

0 0

6 1

5 0

2 1AOW 30000

label 2 Effect fmaa pakket op aantal huishoudens met betalingsproblemen stresstest

Stresstest Baseline januari 2021 Effect stijgende prijzen Zonder aanvullend beleid Effect pakket Na pakket

Pakket 500 000 700 000 1 200 000 440 000 760 000

label 3 Effecten finaal pakket op aantal personen en kinderen in armoede

2023 basis Effect pakket Na pakketArmoede 2021 Mutatie 2021 2023

totaal

arm

arm

Pe rsonen 16 861 000

959 000

5 7

248 000

327 000

l 8 punt

17 109 000 17 109 000

849 0001 286 000

7 5

437 000

2 5 punt 5 0

Kinderen totaal

arm

arm

3 264 000

234 000

7 2

13 000

72 000

2 2 punt

3 251 000

306 000

9 4

3 251 000

220 00086 000

2 6 punt 6 8
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Tabel 4 Medians koopkrachtontwikkeling 2023 zander inddentele maatregelen

Koopkrachtontwikkeling 2023 Koopkracht zander incidenteel

Inkomensgroep

le 115 WML

2e 115 184 WML

3e 184 280 WML

4e 280 413 WML

5e 413 WML

7 4

4 7

2 4

2 3

1 2

1 6

1 8

0 7

0 5

0 4

Inkomensbron

Werkenden

Uitkeringsgerechtigden

Gepensioneerden

2 7

8 2

3 9

0 8

0 4

0 9

Huishoudtype

Tweeverdieners

Alleenstaanden

Alleenverdieners

2 5

4 9

3 0

0 6

1 1

0 2

Kinderen

Huishoudens met kinderen

Huishoudens zonder kinderen

3 3

2 8

0 6

0 7

Alle huishoudens 3 2 0 8

Toelichting bii de tabel

• Desgevraagd vindt u in deze tabel de inschatting van de koopkrachteffecten voor 2023 indien

de incidentele maatregelen worden weggelaten Dit kan geinterpreteerd worden als de

koopkracht in 2023 op basis van structurele maatregelen Hierbij is het goed om aan te

geven dat deze cijfens eigenlijk niet letterlijk als structureel kunnen worden gelezen In het

basispad zitten namelijk ook andere maatregelen die over de tijd heen invioed hebben op de

koopkracht bijvoorbeeld de afbouw dubbele algemene heffingskorting in de bijstand de

afbouw van de zelfstandigenaftrek en wet Hillen Daarom is het beeld in opvolgende jaren

anders dan het beeld in 2023 Deze cijfers kunnen dus niet werkelljk als een structureel

koopkrachtbeeld worden gelezen
• Tabel 4 toont in de linkerkolom de mediane koopkrachtontwikkeling voor 2023

corresponderend met de medianen in figuur 1 Het gaat dus om het koopkrachtbeeld uit de

cMEV na verwerking van het finale maatregelpakket
• De rechterkolom laat zien watde koopkrachtontwikkeling in 2023 zou zijn indien de incidentele

maatregelen worden weggelaten De cijfers zijn fors lager dan in de linkerkolom Dit laat zien

dat een groot deel van het koopkrachtpakket incidenteel is aansluitend bij de uitzonderlijke
situatie

• Het negatieve effect voor uitkeringsgerechtigden rechterkolom laat zien dat het effect van

alleen de verhoging van de bijstand beperkt is in vergelijking met het effect van de incidentele

maatregelen verhoging toeslagen en energietoeslag

6
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Tabel 5 Vormgeving pakket toeiichting verwerking in koopkrachtbeeid

Gevolg lagere zorgpremies lasten

Dekkingsopgave als gevolg lagere zorgpremies inclusief zorgtoeslag VJN MN

Verhogen TES Aof door inzet zvw meevallers Inclusief zorgtoeslag VJN MIV

Niet in koopkrachtbeeid 378 378 400 398 398 393

TES 0 06‘¥o punt gedeelte Aof \ ia 378 378 400 398 398 398

inflatie cpi 1 10 punt

Totaal opgave fin min

Inddenteel pakket koopkracht

Verlaging EB [belastingvermlndering en tarleven reservering compensatie

energierekening
Uitstellen schuif energiebelasting op elektriciteit naar gas ult CA naar 2024

Energietoeslag 1300 euro

Verhogen zorgtoeslag met 412 euro inddenteel in 2023

Enveloppe flankerend beleld SZW w v 50 min in 2022 voor bijzondere

bijstand

Inkomensafhankelijke huurverlaging per 1 juli 2023

Verhogen beurrs uitwonende studenten

Intensivering Nationaal Isolatieprogramma

Maatregel brandstofaccijns
Structureel pakket

Verhoglng WML met 7 5 in 2023 w v 14 miljoen in 2022 inclusief

terugdraaien doorwerking arbeidskorting

lOAOW verlagen naar 5 euro in 2023 en 2024 en afschaffen In 2025

WML aanvullend verhogen tot 10 op 1 januari inclusief reguliere verhoglng
0 55 extra beleldsmatige verhoglng w v 7 miljoen in 2022 Doorwerking

arbeidskorting wordt teruggedraald

Verhoglng huurtoeslag met 203 euro w v 25 min in 2022

Kindgebonden budget

0 0 0 0 0

Via inflatie cpi l 10° o punt 5472 0 0 0 0 0

Via inflatie cpi 1 10 punt

1300 euro

412 euro

Niet in koopkrachtbeeid

246

1400

2117

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

125 75 0 0 0 0

Lagere huur tot 120 sociaal minimum

Niet in koopkrachtbeeid
Niet in koopkrachtbeeid

Via inflatie cpi 1 10 punt

0 0 0 0 0 0

175 325 0 0 0 0

150 150 0 0 0 0

1225 16 0 0 0 0

Wml 5 punt 2821 1736 533 502 ATI 225

10AO\N 166 euro 496 151 0 0 0 0

Wm 0 55 punt 332 322 329 331 334 314

203 euro

le en 2e kindbedrag 356 euro 3e

kindbedrag 467 ALO kop 356 euro

Vergoedingspercentage 1 punt
2e knikpunt 89 euro 3e knikpunt

89 euro afbouwpercentage 0 11

punt
TES 0 17 punt

Via inflatie cpi 1 10 punt

212 325 325 325 325 325

796 485 248 134 133 100

Kinderopvangtoeslag naar 96

Arbeidskorting

0 6 80 102 113 113

500 500 500 500 500 500

Verlaging tarlef eerste schijf IB

Investering MKB

waarvan tarief box 2 lage tarief 24 5 hoge tarief 31

waarvan verhogen EIA MIA VAMIL

700 700 700 700 700 1000

500 500 500 500 500 600

70 1 1 1 1 1

150 150 150 150 150 150

1

1557480 00080



waarvan verhogen WKR

waarvan vetiagen Aof premie Maine werkgevers

Caribisch Nederland

50 50 50 50 50 50

230 301 301 301 301 401

Niet in koopkrachtbeeld 16 12 4 4 4 4

15799 4969 3219 3098 3086 SislITotale lasten fin mini

Uitgavenbeeld augustus 10 6 miljard t m 2027 zie paragraaf 6 1

Uitgavenbeeld augustus w v 5 5 miljard in 2022}
Structurele dekkingsopties
Versneld afbouwen zelfstandigenaftrek naar€1200 in 2026 en naar€900 in

2027

Afschaffen doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon

Verhogen lage vpb tarief naar 19

Box 3 verhogen tarlef naar 34 in drie stappen en verhogen heffingsvrij

vermogen naar circa €57 000

Aanpak constructles fiscale regelingen [taakstellend placeholder tarief eerste

schijf

Niet in koopkrachtbeeld 9232 2235 622 708 423 0

ZA 630 euro 173 345 518 688 598 89

Via inflatie cpi 1 10 punt

Via inflatie cpi l 10° o punt

Tarief l° o punt

heffingsvrij vermogen 5 4SS euro

543

1525

524

1527

217

505

1528

350

487

1529

350

468

1530

350

189

1549

35084

0 100 250 400 550 550
Via inflatie cpi 1 10 punt

Via inflatie cpi 1 10 punt
Via inflatie cpi 1 10 punt

Via inflatie cpi 1 10 punt
Niet in koopkrachtbeeld

Aftoppen giftenaftrek om ANBI constiuctie tegen te gaan

Afschaffen FBI vastgoed

Verhogen algemeen overdrachtsbelasting van 10 1 naar 10 4

Resterend overschot inkomstenkader [waarvan o a herijking leegwaarderatio

10 20 30 40 50 50

0 54 54 54 54 54

130

273

130

150

130

246

130

460

130

459

130

364

iTotale opbrengst in min 11970 5302 2989 3430 4612 3325

1 aA
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Ministerie van Financien

DEPARTEMENTAAL BREED

HEDEN

TERINFORMATIE

DIrectle Algeniene
Financiele en

Economische Politick

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

Persootisgegevens

nota Doorrekening koopkracht pakket augustusbesluitvorming
Datum

6 September 2022

Notanummer

2022 0C00222720

Bijiagen
1 Doorrekening koopkrachteffect^

Aanleiding

Op verzoek ontvangt u hierbij de doorrekening van SZW van het

koopkrachtpakket zoals vorige week is vastgesteld bij de augustusbesluitvorming

Flierbij vindt u ook zoals gevraagd een weergave van de koopkrachteffecten
zonder de incidentele component van de gekozen maatregelen Deze kunt u

indien gewenst ook delen met de fractievoorzitters

Kernpunten
• Hierbij vindt u de doorrekening van SZW van het koopkrachtpakket zoals

vorige week in de augustusbesluitvorming is overeengekomen
• Deze koopkrachtcijfers kunnen nog iets veranderen naar aanleiding van de

update van de MEV door het CPB Volgende week ontvangt u de definitieve

koopkrachtcijfers van het pakket
• In de notitie vindt u ook in tabel 4 een aparte kolom met de

koopkrachteffecten van het pakket zonder de incidentele component van de

gekozen maatregelen Dit kan geinterpreteerd worden als de koopkracht in

2023 op basis van structurele maatregelen
• Hierbij is het goed om aan te geven dat deze cijfers eigenlijk niet letterlijk als

structureel kunnen worden gelezen In het basispad zitten namelijk ook

andere maatregelen die overde tijd heen invioed hebben op de koopkracht

bijvoorbeeld de afbouw dubbele algemene heffingskorting in de bijstand de

afbouw van de zelfstandigenaftrek en wet Hillen Daarom is het beeld in

opvolgende jaren andens dan het beeld in 2023 Deze cijfers kunnen dus niet

werkelijk als een structureel koopkrachtbeeld worden gelezen
• Op de MR van vrijdag zal een mondeling punt staan van de minister van SZW

dat ziet op het bredere beeld en narratief van de koopkrachteffecten van de

besluitvorming in de augustusbrief

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

DEPARTEHEHTAAL BREED Pagina 1 van 1

1557481 00081


	00082Deels Openbaar
	00083Deels Openbaar
	00084
	00001Deels Openbaar
	00002Deels Openbaar
	00003Deels Openbaar
	00004Deels Openbaar
	00005Deels Openbaar
	00006Deels Openbaar
	00007Deels Openbaar
	00008Deels Openbaar
	00009Deels Openbaar
	00010Deels Openbaar
	00011Deels Openbaar
	00012Deels Openbaar
	00013Deels Openbaar
	00014Deels Openbaar
	00015Deels Openbaar
	00016Deels Openbaar
	00017Deels Openbaar
	00018Deels Openbaar
	00019Deels Openbaar
	00020Deels Openbaar
	00021Deels Openbaar
	00022Deels Openbaar
	00023Deels Openbaar
	00024Deels Openbaar
	00025Deels Openbaar
	00026Deels Openbaar
	00027Deels Openbaar
	00028Deels Openbaar
	00029Deels Openbaar
	00030Deels Openbaar
	00031Deels Openbaar
	00032Deels Openbaar
	00033Deels Openbaar
	00034Deels Openbaar
	00035Deels Openbaar
	00036Deels Openbaar
	00037Deels Openbaar
	00038Deels Openbaar
	00039Deels Openbaar
	00040Deels Openbaar
	00041Deels Openbaar
	00042Deels Openbaar
	00043Deels Openbaar
	00044Deels Openbaar
	00045Deels Openbaar
	00046Deels Openbaar
	00047Deels Openbaar
	00048Deels Openbaar
	00049Deels Openbaar
	00050Deels Openbaar
	00051Deels Openbaar
	00052Deels Openbaar
	00053Deels Openbaar
	00054Deels Openbaar
	00055Deels Openbaar
	00056Deels Openbaar
	00057Deels Openbaar
	00058Deels Openbaar
	00059Deels Openbaar
	00060Deels Openbaar
	00061Deels Openbaar
	00062Deels Openbaar
	00063Deels Openbaar
	00064Deels Openbaar
	00065Deels Openbaar
	00066Deels Openbaar
	00067Deels Openbaar
	00068Deels Openbaar
	00069Deels Openbaar
	00070Deels Openbaar
	00071Deels Openbaar
	00072Deels Openbaar
	00073Deels Openbaar
	00074Deels Openbaar
	00075Deels Openbaar
	00076Deels Openbaar
	00077Deels Openbaar
	00078Deels Openbaar
	00079Deels Openbaar
	00080Deels Openbaar
	00081Deels Openbaar

