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Behandeld door de heer H. Cock (0592) 36 55 02
Ondenruerp: Effecten accijnsverhogingen

Geachte heer Wiebes,

Op 18 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2014
Eén van de gevolgen van dat Belastíngplan is dat de accijnzen op brandstof en alco-
holzijn verhoogd.

Naar verwachting leiden deze accijnsverhogingen tot lagere verkopen van brandstof
en alcohol bij ondernemers gevestigd in de Nederlands-Duitse grensstreek. Ook in

onze provincie Drenthe zal dat, op basis van ervaringen uit het verleden, het geval

zijn.

Wij zijn van mening dat er voor ondernemers een gelijkwaardig speelveld op belas-
tinggebied in Nederland en Duitsland dient te zijn, zodal ondernemers eerlijk kunnen
concurreren.
Aangezien wij verwachten dat de gevolgen negatief zullen zijn, is het zeer gewenst

om onmiddellijk na de maand januari 2014 inzicht te krijgen in de gevolgen van deze
accijnsverhogingen.

Wij verzoeken u derhalve om al in februari 2014 een evaluatie uit te voeren zodat wij
op zeer korte termijn inzicht krijgen in de werkelijke effecten.
lndien deze effecten ook daadwerkelijk fors negatief uitvallen voor de grensregio's

verzoeken wij u zo snel mogelijk maatregelen te nemen die deze negatieve effecten
compenseren.
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Afschrift aan:
- Voorzitter Eèrste karner, Mr. A. Broekers-Knol, Postbus 20017,

2500 EADen Haag
- Voorzitter Tweede kamer, mevrouw A. van Miltenburg, Postbus 20018,

2500 EA Den Haag
- Vaste Kamercommissies Financiën en Ecenomie per mail

cie.fin@tweedekamer.nl; cie,ez@tweedekamer.nl
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Statenfractie Drenthe

Motie vreemd aan de orde betreffende Effecten Accijnsverhoging

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 29 januati 2014,

Constaterende dat:

de verhogingen van accijnzen leiden tot lagere verkopen van brandstof en alcohol in Nederland en

hogere omzetien in Duitsland en België,

de staatssecretaris van Financiën bij het belastingplan 2014 aangaf dat zijn rekenmodellen uitgaan

van nul grenseffecten doorde verhoging van accüns,

Van mening zijnde dat:

Er zoveel mogelijk een gelijk speelveld dient te zijn op belastinggebied in Nederland, Duitsland en

België, zodat ondernemers eerlijk kunnen concureren,

Roepen het college van GS op:

o Een raming te maken van de verliezen die de Drentse economie ondervindt als gevolg van deze

accijnsverhogingen 2ó /ct
¡ De regering onmiddellijk per ogelbare brief te vragen om de

accijnsverhoging al in februari'te evalueren, omdat dan de accijnsopbrengsten van januari al

bekend zijn en een inschatting gemaakt kan worden van de effecten
. De regering te vezoeken snel maatregelen te nemen indien de accijnsverhoging forse negatieve

effecten heeft op de grensregio's,

a Een afschrift
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van deze te doen toekomen aan elk uan de 225leden van de Staten-Generaal in

tot de de dag
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