
Vierde nota van wijziging 
Belastingplan 2022 
 
 
 

Gevolgen: ingrijpend / middelgroot / beperkt 

  

 

   
Interactie burgers /bedrijven     x 
Maakbaarheid sys temen      x 
Handhaafbaarheid    nvt   
Fraudebes tendigheid   nvt   
Complexiteitsgevolgen   nvt   
    
Ris ico procesvers toringen: groot / gemiddeld / klein 
  
Uitvoeringskos ten incidenteel s tructureel 
• Diens tverlening €        0  €         0  
• Handhaving/toezicht €        0  €         0  
• A utomatisering €        0  €         0  
   
Personele gevolgen: 0 fte inc identeel 
 0 fte s truc tureel 
   
Invoering mogelijk per: 01 –  01  –  2022 

Bes lag portfolio: jaaraanpassing 
  
Eindoordeel:  uitvoerbaar 

 
 

 
 
Beschrijving voorstel/regeling 
De vierde nota van wijziging Belastingplan 2022 bevat 
eenmalige wijzigingen in de energiebelasting per 
1 januari 2022 die vervolgens per 1 januari 2023 
worden teruggedraaid: 

a. Verhoging van de belastingvermindering in de 
energiebelasting naar € 681,63; 

b. Verlaging van het energiebelastingtarief van de 
eerste schijf voor elektriciteit. Dit tarief wordt 
voor het jaar 2022 na indexatie vastgesteld op 
€ 0,03679 per kWh; 

c. Verlaging van het energiebelastingtarief van de 
tweede schijf voor elektriciteit. Dit tarief wordt 
voor het jaar 2022 na indexatie vastgesteld op € 
0,04361 per kWh; 

d. Verlaging van het energiebelastingtarief van de 
derde schijf voor elektriciteit. Dit tarief wordt 
voor het jaar 2022 na indexatie vastgesteld op 
€ 0,01189 per kWh. 

 
Interactie burgers/bedrijven 
Communicatie vindt plaats via de reguliere kanalen. 
Energieleveranciers, burgers en bedrijven krijgen via de 
energierekening te maken met de genoemde 
aanpassingen van de belastingvermindering en de 
energiebelastingtarieven voor elektriciteit. 
 
Maakbaarheid systemen 
De noodzakelijke systeemwijzigingen kunnen tijdig 
worden gerealiseerd. 
 
Handhaafbaarheid 
Niet van toepassing. 
 
Fraudebestendigheid 
Niet van toepassing. 
 
Complexiteitsgevolgen 
Niet van toepassing. 
 
Risico procesverstoringen 
Het risico op procesverstoringen is klein. 
 
Uitvoeringskosten 
De incidentele kosten van de noodzakelijke systeem-
aanpassingen zijn beperkt en vallen binnen de 
jaaraanpassingen. Er zijn geen structurele kosten. 
 
Personele gevolgen 
Er zijn geen personele gevolgen. 
 
Invoeringsmoment 
Invoering is mogelijk per: 1 januari 2022.  
 
Eindoordeel 
De wijzigingen zijn uitvoerbaar. 


