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34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2015) 

Nr. 96 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 februari 2015 

In mijn brief van 21 januari 2015 (Kamerstuk 34 002, nr. 91) heb ik 
toegezegd om zodra de kasontvangsten van de brandstofaccijnzen over 
geheel 2014 bekend zijn, deze zo spoedig mogelijk naar uw Kamer te 
sturen. 

De feitelijke, niet gecorrigeerde ontvangsten uit de accijns op diesel en 
LPG in 2014 komen 202 miljoen euro hoger uit dan in 2013, in lijn met de 
raming in de Miljoenennota 2015 (Kamerstuk 34 000, nr. 1). De accijns op 
benzine laat in 2014 een toename zien van 82 miljoen euro. 

Gerealiseerde ontvangsten brandstof accijnzen in 2013 en 2014, EMU-basis 

2013 2014 mutatie 

Benzine 3.960 4.042 82 
Diesel en LPG 3.629 3.832 202

 

Zoals eerder al aan uw kamer gemeld heeft zich in 2014 een kasver-
schuiving in de accijnsopbrengsten voorgedaan. Om een zo zuiver 
mogelijk beeld te geven van het daadwerkelijke brandstofverbruik in 2014 
heb ik in eerdere brieven de voor dit incident gecorrigeerde opbrengst 
genoemd. De gecorrigeerde inkomsten uit accijns op diesel en LPG in 
2014 komen 102 miljoen euro hoger uit dan in 2013. Dit cijfer is verge-
lijkbaar met de meeropbrengst van 96 miljoen zoals genoemd in mijn 
brief van 22 januari jl. (Kamerstuk 34 002, nr. 92). Voor benzine komen de 
gecorrigeerde opbrengsten 19 miljoen euro lager uit dan in 2013. 
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In de eerste week van maart ontvangt u een brief met mijn reactie op de 
aanbevelingen van het lid Omtzigt (CDA) ten aanzien van de brandstofac-
cijnzen. De analyse van de oldtimers vergt nog het nodige werk en zal 
daarom wat langer op zich laten wachten. 

De Staatssecretaris van Financiën,
E.D. Wiebes
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