
Tijdelijke verlaging 

brandstofaccijnzen

Impact: beperkt / middelgroot / ingrijpend

Interactie burgers/bedrijven x

Maakbaarheid systemen x

Handhaafbaarheid x

Fraudebestendigheid x

Complexiteitsgevolgen nvt

Risico procesverstoringen: groot / gemiddeld / klein

Uitvoeringskosten incidenteel structureel

 Dienstverlening €        0 €         0

 Handhaving/toezicht €        0 €        0

 Automatisering €        0 €         0

Personele gevolgen: PM fte incidenteel

0 fte structureel

Invoering mogelijk per: 01 – 04 – 2022
01 – 01 – 2023

Beslag portfolio: jaaraanpassing

Eindoordeel: uitvoerbaar, mits de beperkingen in de 
behandeltermijnen en risico’s in de 
handhaving en fraudebestendigheid 
worden geaccepteerd

Beschrijving voorstel/regeling

De accijnstarieven voor ongelode lichte olie, gasolie en 

vloeibaar gemaakt petroleumgas worden tijdelijk 

verlaagd in de periode van 1 april 2022 tot en met 

31 december 2022 tot:

 voor ongelode lichte olie, per 1000L bij een 

temperatuur van 15˚C € 650,71;

 voor gasolie, per 1000L bij een temperatuur van 

15˚C € 417,46;

1 Besluit van de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst van 21 maart 2022, 2022-94987, Stcrt. 2022, 8003.

 voor vloeibaar gemaakt petroleumgas, per 1000 kg 

€ 284,29.

Voor de gelijkwaardige (motor)brandstoffen, zoals 

bijvoorbeeld LNG, is artikel 28 van de Wet op de accijns 

onverkort van toepassing. 

Vooruitlopend op de parlementaire behandeling van het 

wetsvoorstel is het beleidsbesluit 2022-949871

gepubliceerd waarin de tariefswijzigingen per 1 april 

2022 zijn aangekondigd (Tijdelijk besluit 

accijnsverlaging 2022).

Op grond van artikel 84b WA wordt op verzoek 

teruggaaf verleend voor de accijnsverlaging voor de 

desbetreffende minerale oliën die bij het ingaan van de 

verlaging voorhanden zijn in een opslagplaats. Op grond 

van artikel 84a WA wordt de accijnsverhoging geheven 

voor de desbetreffende minerale oliën die bij het ingaan 

van de verhoging voorhanden zijn in een opslagplaats.

Dit artikel wordt buiten toepassing verklaard voor deze  

accijnsverhoging.  

Interactie burgers/bedrijven

Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen.

Houders van een opslagplaats kunnen een verzoek om 

teruggaaf doen voor de tariefsverlaging van 1 april 2022

voor de minerale oliën in hun opslagplaats. Onder-

nemers kunnen digitaal het verzoek om teruggaaf doen.

Een verzoek om teruggaaf kan worden gedaan door alle 

ondernemers die de desbetreffende veraccijnsde 

brandstof in het bezit hebben. Dit heeft inmiddels geleid 

tot een omvangrijk aantal teruggaafverzoeken (15.000 

stuks). AWB-termijnen kunnen bij grote omvang van 

het aantal verzoeken onder druk komen te staan. De 

heffing van de verhoging per 1 januari 2023 blijft 

achterwege omdat artikel 84a van de Wet op de accijns 

buiten toepassing wordt verklaard. 

Maakbaarheid systemen

Het betreft een tariefsverlaging per 1 april 2022 en een 

tariefsverhoging per 1 januari 2023. De noodzakelijke 

systeemaanpassingen (tarief, website) kunnen tijdig 

worden gerealiseerd. 

Handhaafbaarheid

De ondernemers die teruggaaf verzoeken zijn voor het 

merendeel niet bekend bij de Douane. Omdat er geen 

registratieplicht van voorraden is, zal de voorhanden 

hoeveelheid in veel gevallen slechts bij benadering 

kunnen worden vastgesteld. Dit in combinatie met de 

verwachte grote hoeveelheid verzoeken en de beperkte 

controlecapaciteit leidt er toe dat  de handhaafbaarheid 

zeer beperkt is. Op basis van risicoanalyse zullen 

controles plaatsvinden. Ondernemers moeten niet alleen 

kunnen bewijzen dat de minerale oliën voorhanden 

waren in de opslagplaats, ook moet worden aangetoond 

welk bedrag aan accijns voor die minerale oliën is 

voldaan.

Fraudebestendigheid

Er is een risico op het ten onrechte vragen van 

teruggaaf, mogelijk is het aantal teruggaafverzoeken  

omvangrijk en de handhavingscapaciteit is beperkt. Met 

risicogerichte handhaving kunnen alleen de grootste 

frauderisico’s worden beperkt. 

Complexiteitsgevolgen

Niet van toepassing.

Risico procesverstoringen

Het risico op procesverstoringen is groot bij een 

omvangrijk aantal verzoeken om teruggaaf.

Uitvoeringskosten

De incidentele automatiseringskosten zijn beperkt en 

vallen binnen de jaaraanpassingen. Er zijn geen 

structurele kosten.

Personele gevolgen

De benodigde capaciteit voor het behandelen van de 

verzoeken om teruggaaf is nog niet aan te geven. Het 

streven is om dat in te passen binnen de bestaande 

werkzaamheden. Zo nodig moet tijdelijk personeel 

worden ingehuurd.

Invoeringsmoment

Invoering is mogelijk per: 1 april 2022 en per 1 januari 

2023.

Eindoordeel

Het voorstel is uitvoerbaar, mits de beperkingen in de 

behandeltermijnen en risico’s in de handhaving en 

fraudebestendigheid worden geaccepteerd.


