
Overzicht van   afdeling Directie Inhoud 
stemmingen in de 
Tweede Kamer 
 

 
 

 
 
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 
d.m.v. een  aangegeven: bijv. 7  8  20. Amendement nr. 7 is vervangen door amendement nr. 8, dat op zijn beurt vervangen is 
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: 
 
35.918 
Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie 
van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 
en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie 
richtlijnen accijns 2022) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 7 december 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Voor: GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, 
VVD, SGP, CDA, JA21 en BBB. 
Tegen: PVV, SP, FVD, Groep Van Haga en Lid Omtzigt. 
 
 
Aangenomen amendement 
 
Artikel I 
Artikel VI 
7  8 (Heinen c.s.) over het terugdraaien van het afschaffen van het verlaagde 
accijnstarief en latere inwerkingtreding wijziging heffingsgrondslag 
 
Door het terugdraaien van het afschaffen van het verlaagde accijnstarief voor kleine 
onafhankelijke bierbrouwerijen, blijft de korting van 7,5% op het reguliere bieraccijnstarief 
behouden. Door de wijziging van de heffingsgrondslag van de bieraccijns van Platogehalte 
naar alcoholgehalte wordt het aantal tarieven teruggebracht tot één tarief per 
volumeprocent alcohol (€ 7,49 per hectoliter bij een temperatuur van 20˚C). Het verlaagde 
tarief voor kleine onafhankelijke brouwerijen komt alsdan op € 6,93 per hectoliter bij een 
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temperatuur van 20˚C per volumeprocent alcohol. Het minimumbedrag aan accijns 
bedraagt € 8,83 per hectoliter. Dit komt overeen met het tarief voor de verbruiksbelasting 
van alcoholvrije dranken. Gedeelten van een hectoliter worden rekenkundig afgerond op 
twee decimalen. Het alcoholpercentage wordt naar beneden afgerond op één decimaal. 
De wijziging van de heffingsgrondslag van de bieraccijns van Platogehalte naar 
alcoholgehalte zal later inwerkingtreden, de inwerkingtredingsdatum wordt 1 januari 2024. 
Het terugdraaien van de afschaffing van het verlaagde accijnstarief voor kleine 
bierbrouwerijen leidt tot een budgettaire derving vanaf 2023 van structureel € 2 miljoen. 
Dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in de door het kabinet aangekondigde 
beperking van de reikwijdte van de aandelenoptieregeling en de beperking van vrijstelling 
van accijns voor diplomaten.  
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, 
D66, ChristenUnie, VVD, Lid Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV, FVD en Groep Van 
Haga. 
 
 
 
Moties 
 
9 (Edgar Mulder) over de voorgenomen wetswijzigingen inzake de heffingsgrondslag en de 
kortingsregelingen niet doorvoeren 
Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, PvdA, Fractie Den Haan, Lid Omtzigt, 
BBB, PVV, FVD en Groep Van Haga. 
 
10 (Inge van Dijk c.s.) over met de sector in gesprek gaan over de gevolgen van de 
wijziging van de grondslag voor alcoholaccijns op bier 
Aangenomen. Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, 
D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, BBB, de PVV, 
FVD en Groep Van Haga. 
 


