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Datum 20 september 2016
Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet tot wijziging van de wet
belastingen op milieugrondslag (Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met
een zelfstandige aansluiting)

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 29 augustus 2016,
no. 2016001364, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van
State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 12 september, no. W06.16.0233/III, bied
ik U hierbij aan.
Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies
over het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.
Naar aanleiding van het advies merk ik het volgende op.
1. Belastingverlaging/verruiming Green Deal
Met de Afdeling ben ik van mening dat kritisch moet worden gekeken naar de
noodzaak van het introduceren van nieuwe fiscale faciliteiten. De Afdeling merkt in
dat kader terecht op dat dergelijke regelingen niet bijdragen aan de
vereenvoudiging van het belastingstelsel. Het verlaagd tarief in de energiebelasting
voor openbare laadpalen is uitvoerig aan de orde geweest in het debat over het
Belastingplan 2016. In het debat zijn verschillende argumenten rond de maatregel
uitgewisseld waarbij door het kabinet vraagtekens zijn geplaatst bij de absolute
noodzaak van de maatregel. Uit het feit dat de Tweede Kamer de motie van de
leden Van Weyenberg en Grashoff1 heeft aangenomen waarin de regering wordt
verzocht met een voorstel te komen om de energiebelasting op elektriciteit
geleverd via openbare laadpalen aan te passen, blijkt dat de Tweede Kamer ook na
de uitwisseling van de argumenten in het genoemde debat bij meerderheid
voorstander is van de introductie van een faciliteit in de energiebelasting voor
openbare laadpalen.
De gevolgen van het invoeren van een verlaagd tarief voor openbare laadpalen in
de energiebelasting zijn vervolgens verder in kaart gebracht in mijn brief van 18
maart 2016, waarin ik reageer op de genoemde motie.2 In die brief is aangegeven
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dat de energiebelasting volgens het kabinet geen knelpunt vormt voor de transitie
naar elektrisch rijden maar dat een verlaging van de energiebelasting op
elektriciteit voor openbare laadpalen wel een bijdrage kan leveren aan het
verbeteren van de businesscase van een openbare laadpaal. Op korte termijn is de
businesscase van een openbare laadpaal in veel gevallen niet sluitend te maken
doordat de investeringskosten nog vrij hoog zijn en het verbruik per laadpaal
relatief laag is. In de brief is ook benoemd dat de tijdelijke faciliteit in de
energiebelasting, evenals de Afdeling constateert, bovenop de subsidieregeling
‘Green deal openbaar toegankelijke laadinfrastructuur’ komt.
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De stelling van de Afdeling dat niet inzichtelijk is welke nadelen er aan de
introductie van de nieuwe tijdelijke faciliteit in de energiebelasting kleven deel ik
niet. In mijn brief van 18 maart 2016 heb ik uiteengezet op welke wijze deze
maatregel op de voor de Belastingdienst en de energiebedrijven minst belastende
manier uitgevoerd kan worden. Verder wordt in het wetsvoorstel inzichtelijk
gemaakt wat de gevolgen van de nieuwe regeling zijn voor de uitvoeringskosten
van de Belastingdienst en de administratieve lasten voor burgers en bedrijven,
alsmede wat de budgettaire gevolgen zijn.
De maatregel leidt niet tot een disproportionele toename van uitvoeringskosten of
administratieve lasten en kan wel een positieve bijdrage leveren aan de transitie
naar elektrisch rijden. Het kabinet heeft er daarom voor gekozen om uitvoering te
geven aan de wens van de Tweede Kamer en de motie met het voorstel voor een
tijdelijke faciliteit voor laadpalen in de energiebelasting zoals voorgesteld in het
onderhavige wetsvoorstel uit te werken.
2. Openbare karakter laadpaal
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling over de term ‘openbare
laadpalen’ is de titel van het wetsvoorstel en het algemeen deel van de memorie
van toelichting aangepast. Op die manier sluit de tekst van het wetsvoorstel beter
aan bij de technische vormgeving van de maatregel.
Ten slotte is van de gelegenheid gebruikgemaakt om een aantal redactionele en
technische wijzigingen in het wetsvoorstel en de memorie van toelichting aan te
brengen.
Ik moge U verzoeken het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te
zenden.
De Staatssecretaris van Financiën,

Eric Wiebes
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