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Geachte Voorzitter,
Naar aanleiding van uw brief met daarin een nadere vraag inzake de
kabinetsreactie op het voorstel voor een Europese Green Deal van de leden van
de PVV-fractie van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat /
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zend ik u hierbij de beantwoording toe.

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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In het verslag van het nader schriftelijk overleg geeft u aan dat het kabinet de op
20 februari 2020 door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen
motie-Leijten/Lodders, waarin de regering wordt verzocht om besluitvorming bij
belastingheffing per unanimiteit te laten plaatsvinden, zal respecteren. De leden
van de PVV-fractie vragen u of u kunt aangeven hoe het “respecteren” ingevuld
wordt. Concreet gezien: gaat u het verzoek in deze motie uitvoeren, zodat de
betreffende besluitvorming (Richtlijn energiebelastingen) bij deze belastingheffing
per unanimiteit zal plaatsvinden? En nogmaals stellen deze leden u de vraag of u
het voornemen heeft om in deze het Nederlands vetorecht in te ruilen voor
besluitvorming op basis gekwalificeerde meerderheid.
Antwoord
De Europese Commissie heeft in de Green Deal-mededeling aangegeven in 2021
te komen met een voorstel tot aanpassing van de Richtlijn energiebelastingen.
Zoals eerder aan u gemeld, zal de regering deze motie
(Kamerstuk 21 501-07, nr. 1653), waarin de regering wordt verzocht om niet af
te wijken van het standpunt dat besluitvorming bij belastingheffing per
unanimiteit moet plaatsvinden, respecteren. Voor het kabinet spreekt het dictum
van de motie voor zich. Het kabinet heeft geen ander voornemen dan deze motie
bij zijn inzet in Europees verband te respecteren.
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