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Vervallen accijnsvrijstelling 

biobrandstoffen voor 

verwarmingsdoeleinden 

 

 
 

Beschrijving voorstel/regeling 

De Europese Commissie (EC) heeft Nederland 

toestemming verleend tot 1 juli 2017 om voor 

biobrandstoffen die worden gebruikt voor verwarming 

vrijstelling van accijns te verlenen. In de praktijk blijkt 

van de vrijstelling beperkt gebruik te worden gemaakt.  

 

Een voorwaarde voor de goedkeuring door de EC was 

dat de accijnsvrijstelling nooit meer mocht bedragen 

dan het prijsverschil tussen huisbrandolie (diesel, 

voorheen rode diesel) en bio-olie. Anders zou er sprake 

zijn van overcompensatie en daarmee van 

onrechtmatige staatssteun. 

 

Voorgesteld wordt om geen nieuwe aanvraag bij de EC 

te doen, en artikel 67 van de Wet op de accijns te laten 

vervallen met ingang van 1 juli 2017. Een nieuwe 

aanvraag bij de EC voor verlenging van de vrijstelling 

zal weinig kans maken op goedkeuring omdat de EC de 

huidige regeling al voor een langere periode heeft 

goedgekeurd (10 jaar) in plaats van de gebruikelijke zes 

jaar. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat er in 

bepaalde gevallen sprake zou kunnen zijn van 

overcompensatie. 

 

Interactie burgers/bedrijven 

Een beperkt aantal bedrijven maakt gebruik van deze 

regeling en kan door de wijziging geen gebruik meer 

maken van de vrijstelling.  

 

Maakbaarheid systemen 

Het voorstel heeft beperkt impact op enkele 

samenhangende applicaties. 

 

Handhaafbaarheid 

Bij een volgende administratieve controle zal de Douane 

onderzoeken of de betreffende bedrijven geen gebruik 

meer maken van de regeling. 

 

Fraudebestendigheid 

Niet van toepassing. 

 

Bijdrage complexiteitsreductie 

Niet van toepassing. 

 

Risico procesverstoringen 

Het risico op procesverstoringen is klein. 

 

Uitvoeringskosten 

De totale kosten voor de uitvoering zijn beperkt en 

worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.   

 

Personele gevolgen 

Er zijn geen personele gevolgen. 

 

Invoeringsmoment 

Invoering is mogelijk per: 1 juli 2017. 

 

Eindoordeel 

Het voorstel is uitvoerbaar. 
 Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 

   
Interactie burgers/bedrijven     x 

Maakbaarheid systemen      x 

Handhaafbaarheid      x 

Fraudebestendigheid   nvt   

Bijdrage complexiteitsreductie   nvt   

    

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein 

  

Uitvoeringskosten incidenteel structureel 

 Dienstverlening €          0 €         0 

 Handhaving/toezicht €          0 €         0 

 Automatisering €          0 €         0 

   

Personele gevolgen:  0 fte incidenteel 

  0 fte structureel 

   

Invoering mogelijk per: 01 – 07 – 2017 

Beslag portfolio: beperkt 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 
 

 


