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Business case ENG
Volgende onderwerp is de potentie van de LNG industrie voor Nederland. Hierbij passeren de
volgende argumenten de revue

• De afgelopen 2 jaar heeft Nederland hier een voorsprong opgebouwd. In Nederland
rijden flu een zeventigtal voertuigen en zijn 3 tankstations operationeel. Elders in
Europa rijdt nog niets. Het aspect dat Nederland met deze innovatieve technologie die
werkgelegenheid biedt in potentie geld kan verdienen spreekt Financiën aan.

• Het felt dat de accijnsverhoging ult het regeerakkoord de business case voor
Nederland onhaalbaar maakt vormt een barriëre. felt is dat flu al de markt voor
verkoop van LNG voertuigen stopt vanwege de onduidelijkheid die nu ontstaan is
door het regeerakkoord.

• []geeft aan dat als de accijnsverhoging doorgaat, men dan zal stoppen in Nederland
en dat dan de activiteiten voortgezet gaan worden in Duitsiand en Belgie. Belgie
hanteert Otarief voor LNG, Duitsland hanteert een lager tarief voor LNG.

• Financiën zou graag wat meer zicht hebben op de inschatting van de ENG markt voor
Nederland. In het document dat is voorbereid wordt pagina 7 doorgenomen met
Financiën.

• financien onderschrijfi dat op dit moment de accijnsinkomsten uit LNG beperkt zijn
en dat met de voorgenomen accijnsverhoging dit nog steeds filet voorstelt.

• De potentiele groei van LNG voertuigen zal kunnen worden gehaald, mits accijnstarief
afspraken uit de autobrief wordt gehandhaafd.

• De bewust pagina 7 wordt aan Financiën overliandigd. Met deze informatie kan men
intern ook de discussie starten.D belooft dat de digitale versie van pagina 7 wordt
nagestuurd per mail.

• Verder geefi Financiën als advies mee, om vanuit bedrijfsleven met I standpunt te
komen, hoe om te gaan met tekst in regeerakkoord.

• Tot slot geefi Financien aan dat zij in liet interdepartementale overleg met IenM en
ELenI ook deze discussie zullen voeren. Hierbij komt nog naar voren dat Financiën
op zich voorstander is om vervloeiing van ho/gas ook onderdeel uit te laten maken
van de SDE regeling. Het ministerie van ELenI heeft dit tegen gehouden.
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