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De leden van de vaste commissie voor Financiën1 hebben kennisgenomen
van de brief van 21 juni 2022 met het verzoek om het wetsvoorstel
aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met spoed te behandelen en hebben hierover drie vragen.2
Naar aanleiding hiervan is op 28 juni 2022 een brief gestuurd aan de
Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst.
De Staatssecretaris heeft op 28 juni 2022 gereageerd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De waarnemend griffier van de vaste commissie voor Financiën,
Bergman
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
FINANCIËN
Aan de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst
Den Haag, 28 juni 2022
De leden van de vaste commissie voor Financiën hebben kennisgenomen
van de brief van 21 juni 2022 met het verzoek om het wetsvoorstel
aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022 met spoed te behandelen en hebben hierover drie vragen.3
In uw brief schrijft u: Ik verzoek u dan ook om het wetsvoorstel zodra het
door Uw Kamer is ontvangen met de grootst mogelijke spoed in behandeling te nemen. Ik hoop zeer dat u bereid bent in uw planning rekening te
houden met de wenselijkheid van een volledige behandeling van het
wetsvoorstel door beide Kamers van de Staten-Generaal voor de beoogde
inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022. Voor het geval dat dit niet
haalbaar blijkt, bereid ik zekerheidshalve een beleidsbesluit voor om de
btw-maatregel per 1 juli van kracht te laten worden. Dit zou dan indien
nodig als tijdelijke juridische basis dienen totdat de wet is gepubliceerd in
het Staatsblad.
De leden vragen of een beleidsbesluit met een belastingverlaging niet in
strijd moet worden geacht met het bepaalde in artikel 104 van de
Grondwet. Zij verzoeken u uw antwoord op deze vraag te motiveren.
Tevens worden zij graag geïnformeerd over de te kiezen rechtsgrondslag
voor dit besluit, mocht het besluit door u worden genomen. Tevens vraagt
de commissie wat aanvaarding of verwerping van het voorliggende
wetsvoorstel betekent, mocht het door u voorbereide beleidsbesluit op
dat moment reeds zijn genomen.
De leden van de vaste commissie voor Financiën zien uw reactie met
belangstelling en indien mogelijk vandaag voor 19:00 uur tegemoet.
De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,
P.H.J. Essers
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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN – FISCALITEIT EN BELASTINGDIENST
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 28 juni 2022
Per brief van 28 juni 2022 (171553.01U) heeft uw Kamer mij gevraagd te
reageren op de vragen die zijn opgenomen tijdens het procedureoverleg
over het wetsvoorstel Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen
2022.
De leden vragen of het hanteren van een beleidsbesluit in het kader van
de voorgenomen tijdelijke btw-verlaging voor de levering van elektriciteit
en gas niet in strijd moet worden geacht met het bepaalde in artikel 104
van de Grondwet. Daarnaast hebben de leden verzocht te worden
geïnformeerd over de te kiezen rechtsgrondslag van het besluit. Ten slotte
vragen de leden wat aanvaarding of verwerping van het voorliggende
wetsvoorstel betekent indien het beleidsbesluit al zou zijn genomen.
Het wetsvoorstel voorziet in terugwerkende kracht (artikel IX, lid 1,
onderdeel a) tot 1 juli 2022 om de btw-maatregel van kracht te laten zijn in
door het kabinet beoogde periode van 1 juli 2022 tot en met 31 december
2022. Hiermee wordt een duidelijke werkwijze voor energieleveranciers en
de Belastingdienst gecreëerd met betrekking tot voorschotten en de
eindafrekening. Voor energieleveranciers is het van belang dat zij
rechtszekerheid hebben met betrekking tot het btw-tarief dat van
toepassing is op de leveringen van elektriciteit en gas die zij op en na
1 juli verrichten.
Deze maatregel is op korte termijn tot stand gekomen om nog gedurende
dit jaar de effecten van de huidige prijsstijgingen als gevolg van de
energiecrisis te dempen. Voor de energieleveranciers betekent deze korte
termijn dat zij zeer beperkt tijd hebben om deze maatregel in hun
systemen te verwerken. Daarom moesten zij al voor de inwerkingtreding
van deze maatregel starten met de implementatie daarvan. Om te
voorkomen dat bij energieleveranciers onzekerheid ontstaat of deze
maatregel daadwerkelijk per 1 juli van kracht wordt, heb ik een beleidsbesluit voorbereid. Die voorbereiding heb ik aangekondigd in mijn brieven
aan uw Kamer4 en aan de Tweede Kamer.5 Daarmee bewerkstelligt het
kabinet dat de consument al dit jaar van de beoogde demping van de
energieprijzen profiteert.
Het goedkeurende beleidsbesluit dat vooruitlopend op wetgeving is
genomen vindt zijn basis in artikel 63 van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen. Dat artikel ziet op situaties waarin sprake is van een
gevolg dat de wetgever had voorkomen als hij dat gevolg bij het maken
van de wet had voorzien.6
Door de terugwerkende kracht die dit wetsvoorstel tot wet verheft op het
moment dat het in het Staatsblad wordt gepubliceerd, is deze maatregel
gebaseerd op een wet in formele zin en daarmee niet in strijd met artikel
104 van de Grondwet.
Tegelijkertijd deelt het kabinet het oordeel van de Afdeling Advisering van
de Raad van State bij het Belastingplan van 2022 dat meer terughou4
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dendheid geboden is bij het gebruik van goedkeurende beleidsbesluiten
die vooruitlopen op codificatie. Om die reden heeft het kabinet het advies
van de Afdeling ter hand genomen en wordt er een kader uitgewerkt
waarin uiteen wordt gezet onder welke voorwaarden het aanvaardbaar
wordt geacht om beleidsbesluiten in te zetten. Het kabinet streeft ernaar
om dit kader zo spoedig mogelijk en daarmee ook voor de behandeling
van het Belastingplan 2023 aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer aan
te bieden.
Met betrekking tot vraag wat aanvaarding of verwerping van het
voorliggende wetsvoorstel betekent indien het beleidsbesluit al zou zijn
genomen is van belang dat het beleidsbesluit inhoudelijk volledig aansluit
op het wetsvoorstel. Het beleidsbesluit treedt ook onmiddellijk buiten
werking zodra de wet in werking treedt.
Het beleidsbesluit dient uitsluitend om energieleveranciers zekerheid te
verschaffen met betrekking tot het van toepassing zijnde btw-tarief op
leveringen die zij vanaf 1 juli verrichten. Verwerping van het wetsvoorstel
zou betekenen dat het vertrouwen dat het beleidsbesluit wekt zal moeten
worden opgezegd met toepassing van een redelijke opzeggingstermijn. In
voorkomend geval zal ik met de energieleveranciers in overleg treden.
De Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst,
M.L.A. Van Rij
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