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M I N I S T E R  O F  J U S T I C E  
M i n i s t e r  v a n  J u s t i t i e  

AANSCHRIJVING  

 

        Philipsburg, 16 juni 2022 

Tijdelijk mitigatie brandstofprijzen 

 

Bij de berekening van de prijzen voor benzine met gehalte van 95 octaan, wordt overeenkomstig 

artikel 1, derde lid, Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine1, een 

bijzonder invoerrecht van NAf 0,29 in rekening gebracht.  

Vanwege wereldwijde ontwikkelingen zijn de prijzen van olie en gas drastisch gestegen en wordt 

verwacht dat deze nader zullen stijgen. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen voor benzine gehalte van 

95 octaan nader zullen stijgen.  

Deze situatie komt de Ministerraad ongewenst voor, gezien de aanzienlijke economische impact die 

dit met zich mee zal brengen, welke aanleiding geeft tijdelijke wijzigingen hierin door te voeren.  

Gelet op het voorgaande, hebben wij het volgende besloten.  

Om de verhoging van de prijzen van benzine met gehalte 95 octaan te mitigeren, zullen wij 

vooruitlopend op de goedkeuring van het Besluit wijziging regeling bijzonder invoerrecht op 

benzine2, het bijzonder invoerrecht op benzine als bedoeld in artikel 1, derde lid, van de 

Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine, tijdelijk verlagen naar NAf 

0,155. 

Onder tijdelijk dient te worden verstaan een periode van zes maanden te rekenen vanaf de datum 

van bekendmaking van deze aanschrijving.  

 

 

 

 

Minister van Financiën                                                     Minister van Justitie 

16 juni 2022                                                                   16 juni 2022 

 

 
 

 

                                                           
1 AB 2016, no. 14. 
2 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot het tijdelijk wijzigen van het tarief zoals bedoeld in artikel 1, derde lid, 

van de Landsverordening tot heffing van een bijzonder invoerrecht op benzine. 


