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Nr. 23  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 juni 2022 

In deze brief vindt u de appreciatie van het kabinet van het amendement 
van het lid Van Haga (Kamerstuk 36 088, nr. 21, t.v.v. Kamerstuk 36 088, 
nr. 20). Deze brief is een aanvulling op de brief «appreciatiebrief amende-
menten Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022» van 20 juni 
2022 (Kamerstuk 36 088, nr. 22). Deze aanvulling dient om het genoemde 
amendement te appreciëren dat na publicatie van de «appreciatiebrief 
amendementen Wet aanvullende fiscale koopkrachtmaatregelen 2022» is 
ingediend. 
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Kamernummer en indiener Inhoud amendement Appreciatie 

Kamerstuk 36 088, nr. 21 t.v.v. 
Kamerstuk 36 088, nr. 20 Groep 
Van Haga 

Met dit amendement 
wordt de btw op LPG 
(zoals propaan), niet 
bedoeld voor trans-
portdoeleinden, tijdelijk 
verlaagd van 21% naar 
9%. De indiener beoogt 
hiermee het btw-tarief 
voor LPG (zoals 
propaan) gelijk te 
trekken met het 
btw-tarief voor energie 
(aardgas, stadsverwar-
ming en elektriciteit). 
LPG (zoals propaan) 
wordt namelijk niet 
alleen als motorbrand-
stof gebruikt maar ook 
om bijvoorbeeld huizen 
te verwarmen die niet 
zijn aangesloten op het 
gasnetwerk in 
Nederland. 

Ontraden 
– De Btw-richtlijn staat géén 
(tijdelijke) btw-verlaging op LPG 
toe. 
– De Btw-richtlijn staat slechts een 
verlaagd btw-tarief toe voor de 
levering van aardgas 
– Een btw-verlaging van 21% naar 
9% voor vloeibaar gemaakt 
petroleumgas (LPG) betekent een 
derving. 
– Als de btw-verlaging alleen van 
toepassing is op LPG dat als 
functie heeft warmtevoorziening 
van huishoudens, zou dat leiden 
tot een derving van € 6 miljoen. 
Indien het toepassingsbereik niet 
voldoende afgebakend kan 
worden, zijn de budgettaire 
gevolgen groter. 
– Het amendement bevat geen 
dekking. 
– LPG kent veel toepassingen, 
waaronder als aanstekersgas, voor 
spuitbussen, gasflessen, etc. 
Daarmee is de maatregel 
ongericht en, vanwege afbake-
ningsproblematiek, moeilijk tot 
niet uitvoerbaar. 
– Een verlaging van het btw-tarief 
ten behoeve van ondernemers, 
zoals boeren, zal geen materieel 
effect hebben. Deze ondernemers 
kunnen de in rekening gebrachte 
btw veelal in aftrek brengen, 
ongeacht of dat 21% of 9% btw is. 
– De accijns op LPG is verlaagd 
per 1 april 2022, dit is meegeno-
men in het wetsvoorstel.

 

De Staatssecretaris van Financiën, 
M.L.A. van Rij
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