Spreektekst – plenair debat over koopkracht en s jgende energieprijzen.
22 maart ’22
16.30-23.00 uur

Voorzi er, de Nederlandse burgers en ondernemers worden
keihard in hun portemonnee geraakt door het con ict in
Oekraïne.
De s jgende brandstof- en energieprijzen kunnen ons elk
moment in een nieuwe recessie storten.
BVNL zal blijven benadrukken dat we zo snel mogelijk moeten
aansturen op vrede. Met stabiliteit zullen de prijzen dalen.

Koopkrachtpakket
Voorzi er, het pakket dat het kabinet hee gepresenteerd om
de dalende koopkracht iets op te vangen is een begin, maar
echter niet genoeg.
De brandstof- en energieprijzen blijven historisch hoog, en
dat is ook deels een eigen keuze van dit kabinet.

Brandstofprijzen
Nederland kent de hoogste brandstofprijzen van Europa. Zelfs
met de huidige accijnsverlaging blij dit nog zo.
Wat BVNL betre is ook de auto een eerste levensbehoe e
voor veel mensen en dit moet dan ook betaalbaar zijn.
Mijn vraag aan de minister is dan ook of het niet eens jd
wordt om het kwartje van Kok terug te geven?
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En klopt het dat de btw op benzine en diesel niet wordt
verlaagd? Waarom niet?

Energieprijzen
Voorzi er, ook de belas ng op energie is in Nederland hoog.
Een btw-verlaging is dan ook goed. Het is überhaupt raar dat
energie in het hoge btw-tarief valt. Wat BVNL betre is dit
lage tarief dan ook een blijvertje.
Is de minister het daarmee eens?
Ook krijgen minima een extra vergoeding van nog eens 600
euro.
Iedereen gaat er echter zwaar op achteruit.
Ik zou dus ook graag van de minister willen horen hoe het
kabinet de grens van ongeveer 120% van het minima hee
bepaald?

Ondernemers
Voorzi er, niet alleen huishoudens zijn de dupe.
Ook ondernemers worden keihard geraakt.
Zij worden gedwongen om de produc e te stoppen, omdat er
voor hun geen winst te behalen valt.
Is dit dan de genadeklap na twee rampzalige jaren?
Is de minister hiermee bekend en worden hier nog extra
maatregelen voor getro en?
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Oplossingen
Voorzi er, BVNL hee zelf ook nog een aantal oplossingen om
de koopkrachtdaling en s jgende energieprijzen te beperken.
Zoals u waarschijnlijk hee gehoord willen wij dat de
verlaging van accijns op brandstof en btw op energie
permanent worden.
Daarnaast hebben wij nog voor miljarden aan gas in
Groningen zi en.
BVNL wil het kabinet nogmaals vragen om meer gas te
winnen en de Groningers adequaat te compenseren.
Tot slot ben ik benieuwd of het kabinet nog eens naar de ODE
wil kijken of hier middelen uit te halen? Als ik het goed heb
begrepen wordt hier nu niks mee gedaan.
Dank u wel, voorzi er.
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