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Betreffende wetsvoorstel: 

 

33115 

 Regels voor de opslag duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)   

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op  29 november 2012 aangenomen door de Tweede Kamer.   

SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor. 

 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 
 
Diverse artikelen 

9 (Van Veldhoven) 

Een belangrijk punt van kritiek op de bestaande energiebelasting is dat het degressieve 

karakter van de tariefschalen grootschalige verbruikers lagere en kleinere verbruikers 

hogere lasten oplegt. Dit vertaalt zich in een hogere energierekening voor huishoudens en 

kleine ondernemingen, zoals bijvoorbeeld een bakkerij. Grote energieafnemers betalen 

juist een lager tarief per kWh stroom of m3 aardgas. Deze vormgeving niet alleen 

inconsistent met het uitgangspunt «de vervuiler betaalt», maar levert ook een scheve 

prikkel op voor maatregelen ter bevordering van de energie-efficiëntie. Goedkopere 

maatregelen lonen immers niet of minder voor de grote verbruikers met een relatief lagere 

belastingdruk. In een essay voor de studiecommissie belastingstelsel werd al geschetst dat 

deze fiscale situatie «vanuit klimaatbeleid verre van optimaal is». Ook de Algemene 

Rekenkamer schetste in haar rapport over energiebesparing dat de gerealiseerde besparing 
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door de industrie sinds 2000 met 0,5% per jaar lager lag dan de besparing die zonder 

overheidsbeleid sowieso zou moeten zijn opgetreden. De nieuwe SDE+ opslag is vanuit 

dezelfde principes door de wetgever vormgegeven als de bestaande energiebelasting. 

Daarmee dreigt dezelfde weeffout in de vorm van een degressieve tariefopbouw opnieuw 

ingebouwd te worden. De indiener is van mening dat dit vermeden moet worden, en stelt 

daarom voor met dit amendement de tarieven te wijzigen om voor de nieuwe SDE+ opslag 

een vlak tarief zonder oplopende schijven te hanteren. De hoogte van de tarieven is in 

overleg met het ministerie van Economische zaken zodanig gekozen dat dit budget-

neutraal tot stand komt. Dat wil zeggen dat de verwachte opbrengst van de SDE+ opslag 

wanneer alle gebruikers dit vlakke tarief betalen vergelijkbaar is met de opbrengst 

wanneer de tarieven gedifferentieerd zijn zoals met het oorspronkelijke wetsvoorstel. 

Gevolgen voor gebruikers De gevolgen van dit amendement voor de lasten van 

verschillende soorten gebruikers is met behulp van het ministerie berekend en is te vinden 

in de bijgevoegde tabellen. De eerste tabel geeft de resulterende lasten als gevolg van de 

SDE+ opslag indien het amendement wordt aangenomen voor dezelfde 

gebruikersvoorbeelden als in de Memorie van Toelichting. De tweede tabel geeft per geval 

het effect van het amendement weer. Vrijstellingen in verband met wet belastingen op 

milieugrondslag Met artikel 1 van het wetsvoorstel wordt reeds voorzien in het van 

overeenkomstige toepassing verklaren van de bepalingen van de Wet belastingen op 

milieugrondslag. Het betreft onder andere een aantal vrijstellingen, zoals bij het gebruik 

van aardgas bedoeld voor elektriciteitsopwekking. Waar naar specifieke tarieven verwezen 

wordt, is de verwijzing in verband met het amendement aangepast. Voor het overige zijn 

deze bepalingen ongewijzigd. In de eerste nota van wijziging op de wet zijn in plaats van 

0-tarieven, toch tarieven opgenomen onder artikel 3, 1b. In de praktijk levert dat geen 

extra inkomsten op, omdat er een vrijstelling geldt boven 10 000 000 kWh op grond van 

artikel 65 van de wet belastingen op milieugrondslag en het bijbehorende besluit. Het is 

dus een keuze om hier al dan niet getallen op te nemen. De indiener heeft door de tarieven 

te vermelden zich aangesloten bij de vormgeving van de nota van wijziging. De 

grootverbruikersvrijstelling is verbonden aan eerder in convenanten vastgelegde afspraken 

en wordt niet met dit amendement gewijzigd. 
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Verworpen. Voor: ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdD en SP 

 

Moties 
 

10 (Van Veldhoven) over de verwachte levensduur van de SDEplusregeling 

Aangehouden 

 

11 (Paulus Jansen) over energiebelasting 

Aangehouden  

 
12 (Klever) over geen subsidies vóór de evaluatie 
Verworpen. Voor: de fractie van de PVV 


