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34 785 Wijziging van enkele belastingwetten en enige 
andere wetten (Belastingplan 2018) 

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS 
Ontvangen 21 november 2017 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

Artikel IX, onderdeel J, komt te luiden: 

 J

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Het in het eerste lid, onderdeel a, eerste aandachtsstreepje, 
opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00024.
  

2. Het in het eerste lid, onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, 
opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,02437.
  

3. Het in het eerste lid, onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, als eerste 
opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,03554 en het als tweede 
opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,01777.
  

4. Het in het derde lid opgenomen tarief wordt verhoogd met € 0,00024. 
Voorts wordt «restwarmte» vervangen door: restwarmte, aardwarmte of 
warmte opgewekt met vaste of vloeibare biomassa. 

II

Artikel IX, onderdeel K, komt te luiden: 

 K

Artikel 60, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
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1. Het bij het eerste aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt 
verhoogd met € 0,00004.
  

2. Het bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen tarief wordt 
verhoogd met € 0,02437. 

III

Artikel X komt te luiden: 

ARTIKEL X  

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt met ingang van 1 januari 
2020 als volgt gewijzigd: 

 A

Artikel 59, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
  

1. Het in onderdeel a, vierde aandachtsstreepje, opgenomen tarief 
wordt verlaagd met € 0,02437.
  

2. Het in onderdeel c, vierde aandachtsstreepje, als eerste opgenomen 
tarief wordt verlaagd met € 0,03554 en het als tweede opgenomen tarief 
wordt verlaagd met € 0,01777. 

 B

Het in artikel 60, eerste lid, bij het vierde aandachtsstreepje opgenomen 
tarief wordt verlaagd met € 0,02437. 

Toelichting  

Met dit amendement wordt de tijdelijke verhoging van de tarieven in de 
energiebelasting met € 200 miljoen, zoals afgesproken in het Energieak-
koord, gewijzigd. In het voorstel van wet wordt het tarief van de energie-
belasting voor aardgas en elektriciteit in alle gebruiksschijven tijdelijk 
verhoogd. Dit amendement regelt dat de tijdelijke verhoging echter 
geheel wordt opgehaald door middel van een verhoging van het tarief in 
de vierde schijf op aardgas met € 0,02437 en in de vierde schijf op 
elektriciteit met € 0,01777 voor zakelijk verbruik en € 0,03554 voor 
niet-zakelijk verbruik. De verhoging geldt voor de jaren 2018 en 2019. De 
verhoging van het tarief in de eerste schijf op aardgas en het bijbeho-
rende blokverwarmingstarief, ter dekking van de uitbreiding van de 
stadsverwarmingsregeling, blijft met dit amendement ongemoeid. 

Snels
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