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Betreffende wetsvoorstel: 
 
35304  
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Wet fiscale maatregelen 
Klimaatakkoord) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 14 november 2019 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
Tegen: SGP, SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, PVV en FVD. 
 
 
Verworpen amendementen 
 
Diverse artikelen en onderdelen  
8  13 (Leijten en Laçin) over stopzetting fiscale stimulering van elektrische auto’s 
 
Indieners stellen voor de fiscale stimulering van elektrische auto’s met ingang van 1 
januari 2020 volledig stop te zetten. In de praktijk blijkt dat enkel de hoogste inkomens 
hiervan gebruik (kunnen) maken, terwijl deze groep al tal van andere fiscale voordelen 
ontvangt en door de invoering van het tweeschijvenstelsel fors lagere inkomstenbelasting 
gaat afdragen. Met dit amendement wordt tevens de accijnsverhoging op diesel uit het 
klimaatakkoord teruggedraaid omdat juist degenen die veel gebruik maken van hun 
dieselwagen maar niet in staat zijn om een duur elektrisch voertuig aan te schaffen met 
deze maatregel belast worden. Indieners zijn van mening dat, mede gelet op de 
teruglopende verkoop van dieselauto’s, de huidige ontmoedigingsmaatregelen afdoende 
zijn om de zakelijke dieselrijder te verleiden naar schonere alternatieven. De 
totaalopbrengst van deze maatregelen zijn ongeveer € 3,5 miljard over 11 jaar verspreid 
en worden aangewend om de lasten voor woningcorporaties die voortvloeien uit de 
Implementatiewet ATAD1 te verlagen. 
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Dit amendement bewerkstelligt dat de nihiltarieven of verlaagde tarieven in de Wet op de 
belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992 en in de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting 1994 worden afgeschaft voor nulemissievoertuigen of plug-in 
hybride voertuigen (PHEV), evenals de kortingen op de zogenoemde bijtelling voor 
nulemissievoertuigen in de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet inkomstenbelasting 
2001. Verder zorgt dit amendement ervoor dat de in het wetsvoorstel opgenomen 
verhogingen van de accijns op diesel met ingang van 1 januari 2021 en met ingang van 1 
januari 2023 geen doorgang vinden. De totale cumulatieve (2020-2030) budgettaire 
opbrengst van dit amendement bedraagt 3,5 miljard euro. 
 

Budgettaire effecten in € mln  
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2020-2030 

Totaal 
pakket 
maatregelen 

427 472 580 592 769 805 122 -7 -63 -90 -104 3.504 

 
De totaalopbrengst van deze maatregelen zijn ongeveer € 3,5 miljard over 11 jaar 
verspreid en worden aangewend om de lasten voor woningcorporaties die voortvloeien uit 
de Implementatiewet ATAD1 te verlagen en de geplande korting op het budget van Fonds 
Podiumkunsten in de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen terug te draaien. 
Verworpen. Voor: SP. 
 
 
Diverse artikelen en onderdelen  
9 (Leijten en Beckerman) over het terugdraaien van de verhoging van de gasbelasting in 
de eerste schijf  
 
De indieners zijn van mening dat energie een recht is. In een welvarend land is het 
essentieel bepaalde voorzieningen en diensten voor een ieder te verzekeren. Ook een 
toegankelijke energievoorziening behoort tot deze basisprincipes. Iedereen heeft het recht 
op een warm huis.  
 
De indieners zijn van mening dat dit principe ernstig wordt geschonden met de verhoging 
van de belasting op gas. Verduurzamen en van het gas af is voor de meeste huishoudens 
helemaal geen keuze. Juist voor gezinnen in slechter geïsoleerde woningen stijgt de 
energierekening hierdoor zonder dat zij hier invloed op kunnen hebben. Andere 
verwarmingsbronnen dan gas zijn voor gezinnen met een laag tot zelfs bovenmodaal 
inkomen niet op te brengen zonder zich voor tienduizenden euro’s in de schulden te 
steken.  
 
Ook het kleinbedrijf wordt onevenredig hard getroffen door deze maatregel. Zij zijn niet de 
energie-intensieve bedrijven die de klimaat-schade veroorzaken, maar draaien nu wel voor 
de kosten op. De benodigde investeringen in verduurzaming zijn voor deze kleinere 
bedrijven, veelal eenmanszaken en kleine detailhandel, niet te realiseren.  
 
De indieners draaien daarom de verhoging van belasting op aardgas terug.  
 
De kosten voor het huidige en toekomstige klimaatbeleid zijn onrechtvaardig verdeeld. De 
grootste vervuilers dragen relatief het minste bij. De industrie dient dan ook een veel 
groter deel van de kosten te dragen voor de klimaatschade die zij aanrichten. De indieners 
verhogen daarom de tarieven van de hoogste drie schijven van gas en elektriciteit in de 
energiebelasting.  
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Dit amendement maakt de voorgestelde verhoging van het energiebelastingtarief van de 
eerste schijf voor aardgas in de jaren 2020 tot en met 2026 ongedaan. De derving als 
gevolg hiervan wordt gedekt door de energiebelastingtarieven voor elektriciteit en aardgas 
in de tweede, derde en vierde schijf te verhogen. De verhoging is gelijk verdeeld over de 
schijven. Het lagere energiebelastingtarief van de tweede schijf voor aardgas, gebruikt in 
de glastuinbouw, wordt daarbij met hetzelfde percentage verhoogd als het reguliere 
energiebelastingtarief van de tweede schijf voor aardgas. Dit zodat de verhouding tussen 
het reguliere energiebelastingtarief voor aardgas in de tweede schijf en het glastuin-
bouwtarief voor aardgas in de tweede schijf hetzelfde blijft. De tariefsmutaties als gevolg 
van dit amendement zijn in onderstaande tabel opgenomen. 
 
Tabel: aanpassing tarieven energiebelasting, in cent/m3 en cent/kWh 
 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Energiebelastingtarieven aardgas       

1e schijf –4 –1 –1 –1 –1 –1 –1 
2e schijf +6,152 +1,47 +1,451 +1,430 +1,417 +1,399 +1,377 
3e schijf +4,715 +1,127 +1,112 +1,096 +1,086 +1,072 +1,055 
4e schijf +3,251 +0,777 +0,767 +0,756 +0,749 +0,739 +0,728 
 
Energiebelastingtarieven aardgas glastuinbouw 
1e schijf –0,642 –0,161 –0,161 –0,161 –0,161 –0,161 –0,161 
2e schijf +2,322 +0,555 +0,547 +0,54 +0,535 +0,528 +0,520 
3e schijf +4,715 +1,127 +1,112 +1,096 +1,086 +1,072 +1,055 
4e schijf +3,251 +0,777 +0,767 +0,756 +0,749 +0,739 +0,728 
 
Energiebelastingtarieven elektriciteit 
2e schijf +0,969 +0,206 +0,194 +0,181 +0,206 +0,203 +0,171 
3e schijf +0,233 +0,049 +0,046 +0,043 +0,048 +0,047 +0,04 
4e schijf, niet-zakelijk +1,717 +0,363 +0,340 +0,317 +0,356 +0,349 +0,296 
4e schijf, zakelijk +0,859 +0,182 +0,170 +0,159 +0,178 +0,174 +0,148 

 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS en PVV. 
 
 
Artikel XXI, onderdelen B, C en D 
10 (Leijten en Beckerman) over het verhogen van de belastingvermindering met € 50  
 
De indieners zijn van mening dat energie een recht is. In een welvarend land is het 
essentieel bepaalde voorzieningen en diensten voor een ieder te verzekeren. Ook een 
toegankelijke energievoorziening behoort tot deze basisprincipes. Iedereen heeft het recht 
op een warm huis.  
 
Dit recht komt door politieke keuzes van het kabinet steeds verder onder druk te staan, de 
energierekening is de afgelopen jaren fors gestegen en zal dat in de toekomst ook blijven 
doen door de maatregelen van het kabinet. Dat het kabinet de belastingvermindering 
verhoogt met € 178,14 zien de indieners als een pleister op de wonde. Het kabinet gaat uit 
van een veel lager gemiddeld verbruik dan realistisch is. Ook wordt de energierekening 
hoger door een stijgend tarief op gas, voor de meeste huishoudens de enige bron om te 
verwarmen. Deze politieke keuzes ondermijnen het recht op een toegankelijke 
energievoorziening. De door het kabinet voorgestelde belastingvermindering biedt 
onvoldoende compensatie. De indieners verhogen daarom de belastingvermindering met 
een extra € 50 voor huishoudens, naar € 485,68. Zij zien dit als eerste stap naar het verder 
omlaag brengen van de energierekening, met als uiteindelijk doel het publiek maken van 
de energievoorziening.  
 
De indieners zijn van mening dat huishoudens onevenredig hard worden getroffen door het 
huidige en toekomstige klimaatbeleid, zij draaien nu op voor schade aangericht door de 



 

 datum 14 november 2019 

 blad 4 
 

 

vervuilende industrie. De industrie dient dan ook een veel groter deel van de kosten te 
dragen. De indieners verhogen daarom de tarieven van de hoogste drie schijven van gas 
en elektriciteit in de energiebelasting.  
 
Dit amendement zorgt voor een verhoging van de belastingvermindering in de 
energiebelasting met € 50. De totale verhoging van de belastingvermindering in de 
energiebelasting in het wetsvoorstel fiscale maatregelen Klimaatakkoord komt daarmee op 
€ 228,14. De derving als gevolg van deze maatregel bedraagt € 400 miljoen. Deze derving 
wordt gedekt door de tarieven voor elektriciteit en aardgas in de tweede, derde en vierde 
schijf te verhogen. De verhoging is gelijk verdeeld over de schijven. Het verlaagde tarief 
voor aardgas in de tweede schijf, gebruikt in de glastuinbouw, wordt daarbij met hetzelfde 
percentage verhoogd als het reguliere aardgastarief in de tweede schijf. Dit zodat de 
verhouding tussen het reguliere tarief voor aardgas in de tweede schijf en het 
glastuinbouw-tarief voor aardgas in de tweede schijf hetzelfde blijft. 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS en  
PVV. 
 
 
Artikel XXIX, onderdelen B en C 
12 (Wilders en Edgar Mulder) over verlagen van de opbrengst van de opslag duurzame 
energie 
 
Dit amendement verlaagt de opbrengst van de opslag duurzame energie in 2020 met € 
729 miljoen. Dit is naar schatting de kasuitgave in 2020 die in totaal gemoeid is met de 
stimulering van biomassa binnen de SDE++-regeling. Stopzetting van de stimulering van 
biomassa via de SDE++ wordt voorgesteld in een apart amendement.  
De opslag duurzame energie wordt in de schijf van 0 – 170.000 m3 verlaagd van € 0,0775 
naar € 0,044. Het verlaagde tarief voor de glastuinbouw in de schijf van 0 – 170.000 m3 
wordt in verband hiermee verlaagd van € 0,0124 naar € 0,0071. Het tarief in de schijf van 
0 – 10.000 kWh wordt verlaagd van € 0,0273 naar € 0,0155.  De energielasten voor de 
Nederlandse burger worden hierdoor verlaagd. 
Verworpen. Voor: PVV, FvD en Van Haga. 
 
 
Artikel XXIX, onderdeel C 
11 (Stoffer) over het ODE-tarief in de derde schijf  
 
Dit amendement zorgt voor een tariefverlaging in 2020 van de derde schijf in de opslag 
duurzame energie (ODE-heffing) van 2,05 cent/KWh naar 1,00 cent/KWh. Daarmee wordt 
de lastenverhoging in de opslag duurzame energie voor afnemers van elektriciteit ten dele 
ongedaan gemaakt.  
 
Als het oorspronkelijke plan uit de Wet Fiscale Maatregelen Klimaatakkoord doorgaat, zorgt 
dit voor een enorme, plotseling stijging van de ODE-heffing in de derde schijf. En dus ook 
voor een grote stijging van energiekosten voor bedrijven. Met name bij 
glastuinbouwbedrijven heeft een verhoging van de lasten met tienduizenden euro’s grote 
gevolgen voor de bedrijfsvoering.  
 
Recent is de motie Heerma c.s. (Kamerstuk II, 32 813, nr. 360) aangenomen. Deze motie 
wijst ook op de cumulatie van (klimaat)regelen en de gevolgen hiervan voor bedrijven. De 
indiener van het amendement acht het, in lijn met de aangenomen motie, verstandig om 
de geplande tariefverhoging in de derde schijf te beperken.  
 
De insteek van het Klimaatakkoord is dat bedrijven overstappen van gas naar stroom 
(elektrificatie). In het Klimaatakkoord zijn hier ook afspraken over gemaakt, onder meer 
met de glastuinbouw. Door de beoogde stijging in de derde schijf van de ODE-heffing 
wordt deze ontwikkeling geremd, en worden bedrijven die al in hoge mate overgegaan zijn 
op het gebruik van stroom in plaats van gas gestraft. Door dit amendement stijgen de 
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energiekosten nog wel, maar in een meer beperkte mate. 
 
Het komende jaar moet gebruikt worden om de effecten van een verdere verhoging van de 
ODE-heffing in de derde schijf te onderzoeken, in het licht van het Klimaatakkoord, en in 
overleg met betrokken sectoren te kijken naar een goede verdeling van lasten.  
 
De derving als gevolg van deze maatregel bedraagt € 382 miljoen. Deze derving komt ten 
laste van de Begrotingsreserve Duurzame Energie. 
Verworpen. Voor: SGP en PVV. 
 
 
 
Moties (gepubliceerd in het dossier van het wetsvoorstel 
Belastingplan 2020 (35302)) 
 
21 (Omtzigt c.s.) over stoppen van de invordering bij CAF-gerelateerde toeslagzaken 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
22 (Leijten) over het voor de zomer behandelen van het wetsvoorstel ter aanpassing van 
de liquidatie- en stakingsverliesrekening  
Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, SGP, 
ChristenUnie en PVV. 
 
39 (Edgar Mulder en Wilders) over iedere transactie naar een OIC-land belasten met 10% 
van het transferbedrag  
Verworpen. Voor: PVV. 
 
40 (Edgar Mulder) over het afschaffen van subsidie voor stekkerauto's 
Verworpen. Voor: SP en PVV. 
 
41 (Edgar Mulder) over het terugdraaien van de btw-verhoging 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, PVV en 
FVD. 
 
42 (Lodders c.s.) over het monitoren van de consequenties van het stijgende ODE-tarief 
voor de glastuinbouw 
Aangenomen. Tegen: PVV. 
 
43 (Lodders en Van Weyenberg) over onderzoek naar de empirische effecten van 
verstoringen in het globaal evenwicht 
Aangenomen. Tegen: PVV. 
 
44 (Lodders) over onderzoek naar modernisering van de reiskostenvergoeding 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en Van Haga. 
 
45 (Lodders c.s.) over het monitoren van administratieve last voor mkb'ers door ATAD 2 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
46 (Snels) over een onderzoek van de Europese Commissie naar het omzeilen van de 
meldingsplicht 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
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47 (Omtzigt en Lodders) over de juridische houdbaarheid van box 3 
Aangenomen. Tegen: PvdA. 
 
48 (Omtzigt en Lodders) over de implementatie van meetmethoden en de bpm 
Aangenomen. Tegen: SP, DENK, 50PLUS, VVD, SGP, CDA, PVV, FVD en Van Haga. 
 
49 (Omtzigt en Lodders) over specifieke informatie in de Voortgangsmonitor 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
50 (Omtzigt c.s.) over de ambitie dat Nederland niet meer voorkomt in de top vijf van 
doorstroomlanden 
Aangenomen. Tegen: FVD. 
 
52 (Alkaya en Leijten) over kinderopvangtoeslag voor iedereen die op basis van een 
medische indicatie in de dagbesteding zit 
Aangehouden. 
 
53 (Van Weyenberg en Middendorp) over het lage btw-tarief voor toegang tot innovatieve 
vormen van nieuwsvoorziening 
Aangenomen. Tegen: FVD. 
 
54 (Van Weyenberg c.s.) over het monitoren van de budgettaire opbrengsten van de 
bronbelasting op rente en royalty's 
Aangenomen. Tegen: FVD. 
 
55 (Van Weyenberg en Alkaya) over mogelijkheden voor hogere belastingen op vermogens 
boven de 1 miljoen euro 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, ChristenUnie en PVV. 
 
56 (Bruins c.s.) over de effectiviteit van de CO2-reducerende stimuleringsmaatregelen voor 
elektrische auto's 
Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en Van Haga. 
 
57 (Van Raan) over prioriteit geven aan CO2-reductie 
Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en Van Kooten-Arissen. 
 
58 (Van Raan) over een CO2-grensheffing 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, PvdD, Van Kooten-Arissen en 50PLUS. 
 
59 (Stoffer) over het bevriezen van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting 
Verworpen. Voor: SP, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, SGP en PVV. 
 
60 (Stoffer) over het per 2021 invoeren van de aangepaste vermogensrendementsheffing 
Verworpen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 
50PLUS, SGP, PVV en FVD. 
 
61 (Stoffer) over de bpm voor auto's in het A- en B-segment 
Verworpen. Voor: SP, DENK, 50PLUS, SGP, PVV en FVD. 
 


