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Amendementen zijn in volgorde van stemming - op artikelnummer - weergegeven: allereerst de aangenomen en/of overgenomen 
amendementen, vervolgens de verworpen of ingetrokken amendementen en tenslotte eventuele moties. Vervangen amendementen zijn 
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door amendement nr. 20. De vette notatie van het stuknummer geeft aan dat dit het definitieve amendement is. De stemmingslijsten 
worden gemaakt op basis van de ongecorrigeerde draad van de vergadering. 
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Betreffende wetsvoorstel: 
 
36088 
Wijziging van enkele belastingwetten (Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 
2022) 
 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 21 juni 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.   
Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, Lid Omtzigt, 
ChristenUnie, VVD, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
Tegen: PvdD, Lid Gündoğan en SGP. 
BIJ1 was niet aanwezig bij de stemmingen. 
 
Verworpen amendementen 
 
 
Diverse artikelen 
11 (Stoffer) over het verhogen van de energiebelastingvermindering 
 
Dit amendement regelt een eenmalige verdere verhoging van de belastingvermindering in 
de energiebelasting, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022. Ter dekking regelt dit 
amendement dat de tijdelijke BTW-verlaging op energie vervalt. Deze BTW-verlaging is 
generiek, en het voordeel hangt daarmee af van het energiegebruik. In het oorspronkelijke 
voorstel geldt dan ook: hoe meer energie een huishouden verbruikt, hoe meer profijt een 
huishouden heeft.  
Daardoor acht de indiener het zeer waarschijnlijk dat met name hoge(re) inkomens 
profiteren van de tariefsverlaging. Terwijl de indiener de voorkeur heeft dat juist lage en 
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middeninkomens meer profiteren van het compensatiepakket in het wetsvoorstel. Ook 
wijst de indiener erop dat de kosten van de tariefsverlaging op enig moment voor rekening 
van huishoudens en/of bedrijven komen. Doordat met name huishoudens met een hoger 
energieverbruik profiteren van de maatregel, vindt er dus feitelijk een verschuiving van 
lage en middeninkomens naar hoge inkomens plaats.  
Met dit amendement wordt een meer gerichte compensatie geboden. Elk huishouden, 
ongeacht energiegebruik, ontvangt dezelfde compensatie. Doordat de energierekening van 
lage en middeninkomens gemiddeld lager is dan van hoge inkomens, profiteren lage en 
middeninkomens relatief meer. 
Het kabinet is in een Kamerbrief ingegaan op de uitvoeringsaspecten van het verhogen van 
de belastingvermindering in de energiebelasting. (Kamerstuk 39925, nr. 112) Hieruit blijkt 
dat dit amendement voor de Belastingdienst uitvoerbaar is, waarmee een eerder belangrijk 
argument van het kabinet tegen deze verhoging weggenomen is. In de brief wordt tevens 
genoemd dat de verhoging voor de energieleveranciers lastig uitvoerbaar is. De indiener is 
echter van mening dat extra uitvoeringskosten van energieleveranciers niet opwegen tegen 
de grote financiële problemen waar veel huishoudens mee kampen. 
Ten slotte wijst de indiener op het feit dat de belastingvermindering volledig verzilverbaar 
is, ongeacht de hoogte van de te betalen belasting. Kortom, ook indien huishoudens 
minder belasting op energie af moeten dragen dan de hoogte van de 
belastingvermindering, profiteren zij van de voorgestelde maatregel in het amendement.  
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid 
Gündoğan, Lid Omtzigt, SGP, BBB, JA21 en Groep Van Haga. 
 
 
Artikel I,  aanhef en onderdelen A en B 
Artikel II, onderdelen A en B 
9 (Wilders) over het verlagen van het btw-tarief naar 0% 
 
Dit amendement verlaagt vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 het verlaagde 
btw-tarief op goederen en diensten van 9% naar 0%.  
Indiener beoogt hiermee de koopkracht van burgers te verbeteren en goederen en 
diensten zoals bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen betaalbaar te houden.  
De derving aan omzetbelasting wordt begroot op 5.094 miljoen euro. De dekking hiervoor 
wordt gevonden in de gelden van het Stikstoffonds en het Klimaatfonds 
Na hoofdelijke stemming met 27 stemmen voor en 103 stemmen tegen 
verworpen. Voor: BBB, PVV, FVD, JA21 en Groep Van Haga. 
 
 
Artikel I 
Artikel II 
10 (Wilders) over het verlagen van het btw-tarief op levering van energie naar 0%  
 
Dit amendement verlaagt de btw op levering van energie vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 
december 2022 naar 0%.  
Toegankelijke en betaalbare energie is een primaire levensbehoefte.  
Energiearmoede is een groeiend probleem in Nederland. 
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Volgens indiener is het onacceptabel dat zo veel Nederlanders nu al of in de nabije 
toekomst hun energierekening niet kunnen voldoen zonder in de financiële problemen te 
komen.  
Daarom acht indiener het opportuun de verschuldigde btw over de energierekening verder 
tijdelijk te verlagen.  
Het bedrag voor verlaging van het btw-tarief wordt begroot op 758 miljoen euro. De 
dekking hiervoor wordt gevonden in de gelden van het Stikstoffonds en het Klimaatfonds. 
Na hoofdelijke stemming met 27 stemmen voor en 103 stemmen tegen 
verworpen. Voor: BBB, PVV, FVD, JA21 en Groep Van Haga. 
 
 
Artikel I 
20  21 (Van Haga) over het lage BTW tarief voor propaan 
Met dit amendement wordt het btw-tarief op propaan, niet bestemd te worden gebruikt als 
motorbrandstof, tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. De indiener beoogt hiermee het btw-
tarief voor propaan gelijk te trekken met het btw-tarief voor energie (aardgas, 
stadsverwarming en elektriciteit). 
 
In Nederland zijn er ongeveer 35.000 huishoudens afhankelijk van het gebruik van 
propaan om te voorzien in warmte. Er wordt van propaan gebruik gemaakt, omdat deze 
huishoudens niet zijn aangesloten op het gasnetwerk van Nederland. Voor propaan zijn de 
prijzen de afgelopen tijd ook hard gestegen. Hier is echter nog niet gekozen voor een btw-
verlaging. De indiener is dan ook van mening dat er hier een scheve situatie is ontstaan die 
rechtgetrokken dient te worden. Dit kan worden geregeld door ook voor propaan de btw te 
verlagen van 21% naar 9%.  
De indiener stelt voor om de btw-verlaging op propaan in te laten gaan op 1 juli 2022 en 
deze te laten gelden tot het einde van het kalenderjaar. Hiermee is de duur van de btw-
verlaging op propaan in lijn met de duur van de btw-verlaging op energie.  
Verworpen. Voor:  SP, DENK, Lid Omtzigt, de SGP, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep 
Van Haga.  
 
 
Diverse artikelen 
6 (Wilders) over het verlagen van de brandstofaccijnzen naar 0% 
 
Dit amendement verlaagt vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 de 
brandstofaccijnzen verder naar nul, bovenop de verlaging van het kabinet van 21% per 1 
april jl. Indiener beoogt hiermee voor een ieder, huishoudens en het bedrijfsleven, vervoer 
betaalbaarder te maken. Daarnaast beoogt de indiener grensondernemers te ondersteunen 
en potentiele grensweglekeffecten weg te nemen. De derving aan accijns wordt begroot op 
2.613 miljoen euro. De dekking hiervoor wordt gevonden in de gelden van het 
Klimaatfonds en het Stikstoffonds. 
Na hoofdelijke stemming met 27 stemmen voor en 103 stemmen tegen 
verworpen. Voor: BBB, PVV, FVD, JA21 en Groep Van Haga. 
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Artikel IVa 
Artikel Via 
Artikel IX 
12 (Van Baarle en Van Haga) over het verlagen tot het Europees minimum van de diesel 
en benzine accijnzen 
 
De indiener wenst met dit amendement de accijns op benzine en diesel te verlagen tot het 
Europese minimumniveau voor accijns. In het verlengde van de accijnsmaatregelen in 
Europees Nederland wordt ook in Caribisch Nederland een tijdelijke verlaging van de 
accijns doorgevoerd. Dit heeft tot doel om te komen tot een verlaging van de zeer hoge 
benzine- en dieselprijzen. Een tweede aanpalend doel is om hiermee de inflatie te dempen 
en het verlies aan koopkracht te beperken. Voorts wordt beoogd grens- en weglekeffecten 
te beperken die zijn ontstaan door de accijnsverlaging in Duitsland. De dekking wordt 
gevonden in de gelden van het Nationaal Groeifonds 
Verworpen. Voor: SP, DENK, Fractie Den Haan, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van 
Haga. 
 
 
 
Moties 
 
13 (Van Baarle) over aan de energiebedrijven overbrengen dat de btw-verlaging ten 
gunste moet komen aan burgers 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, 
Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, BBB, JA21, PVV, FVD en 
Groep Van Haga. 
 
14 (Van Baarle en Van Haga) over het komen met een voorstel om de accijns op brandstof 
substantieel te verlagen  
Verworpen. Voor: SP, DENK, Fractie Den Haan, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van 
Haga. 
 
15 (Van Haga en Van Baarle) over de accijns op benzine en diesel meer in lijn brengen met 
de buurlanden 
Verworpen. Voor: SP, DENK, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, BBB, JA21, PVV, FVD 
en Groep Van Haga. 
 
16 (Van Haga en Smolders) over het btw-tarief voor energie blijvend op maximaal 9% 
houden 
Verworpen. Voor: SP, DENK, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
17 (Stoffer) over het monitoren van de effecten van de compensatie voor de gestegen 
energie- en brandstofprijzen 
Aangenomen. Voor: SP, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, 
D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep 
Van Haga. 
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18 (Alkaya) over de lasten op arbeid of consumptie niet verhogen en niet bezuinigen op 
publieke dienstverlening 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid 
Gündoğan, BBB, JA21, PVV en FVD. 
 
19 (Idsinga) over de effecten van de verlaging van de brandstofaccijns in Duitsland in 
kaart brengen en de afstemming met buurlanden versterken 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, D66, Lid 
Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 


