
Een fiscaal plan voor rijden op wind, zon en (biologische) 

boterhammen 

Voorstellen voor het opplussen, aftoppen en verbreden van fiscale 

maatregelen voor elektrisch rijden1.  

 
 

Samenvatting 
De kern van ons voorstel is een verbetering van de autobelastingen voor langs 3 lijnen.  

1. Opplussen. Wij denken dat de meest (kosten) effectieve manier om elektrisch rijden te 

stimuleren is door vervuilende alternatieven zo veel mogelijk hun externe kosten te laten 

betalen.  Tegelijk levert dat veel gezondheidswinst in de steden op.   

2. Aftoppen. Veel stimuleringsregelingen blijven de komende jaren nog nodig voor volledig 

elektrische en plug-in hybrides. Maar we willen het geld effectiever in zetten, door alleen de 

meest zuinige auto’s en het elektrisch gebruik van de auto’s te stimuleren en de stimulering 

te maximeren.  Dat moet wel slim én in combinatie met het versterken van andere fiscale 

prikkels gebeuren, anders stort de markt in. 

3. Verbreden. Een verbreding van de stimulering is nodig om de doelen te halen én om 

maatschappelijk draagvlak te houden. We verbreden van de zakelijke naar de 

consumentenmarkt, van nieuw naar tweedehands en van personenauto’s naar bestel, 

vracht, fiets en OV. De financiële ruimte hiervoor komt uit het opplussen en aftoppen. 

Inleiding 
Mobiliteit kan en moet gezonder en duurzamer en de belastingen zijn een van de cruciale knoppen 

om dat mogelijk te maken. Hoe we dat de komende jaren vorm geven bepaald de toekomst voor al 

die mensen die ernstig ziek zijn van de lucht in de steden, voor de ontwikkeling van dat kind langs de 

A13 die mogelijk een toekomst als sporter ambieert en het bepaald of we er in slagen klimaatdoelen 

te halen. Een uitdaging van formaat waar Nederland in voorop kan lopen, met grote kansen voor 

banen en innovatie. En zuinigere auto’s, fietsen besparen de burger honderden euro’s per jaar. Goed 

voor de koopkracht dus!  Daar gaan we voor. 

Elektrisch rijden is de toekomst. Omdat er nix uit de uitlaat komt, omdat het stil en zuinig is én omdat 

zon en wind de enige ruim voorradige hernieuwbare energiebronnen zijn. Dat kan nu al in elektrische 
auto’s, scooters, fietsen, taxi’s & bakfietsen, bestelbusjes, trucks, bussen, schepen en natuurlijk 

treinen. Er is simpelweg geen alternatief. Biobrandstoffen zijn weliswaar ook hernieuwbaar, maar die 

hoeveelheid is beperkt, het concurreert met voedsel, natuur en materialen én heeft lang niet altijd 
een goede milieu impact. De meest efficiënte toepassing van biomassa is nog voedsel voor fietsers, 

die doet al snel 1 op 5002; daar kan geen motor tegen op.  

                                                                 
1 Dit voorstel is tot stand gekomen door de inbreng van experts van de Fietsersbond, Milieucentraal en Natuur 

& Milieu. 
2 http://www.kennislink.nl/publicaties/fietsen-5x-zuiniger-dan-lopen 



 

We zetten dus in op de overgang van de verbrandingsmotor naar elektrisch rijden/vervoeren/ov en 

fietsen. Om die ontwikkelingen op gang te brengen is veel nodig. Het vraagt van consumenten, 
overheden en bedrijven om bekende paden te verlaten en om over te stappen op schone elektrische 

voertuigen, OV en de fiets.  Het vraagt van overheden om ambitieuze normen  oor auto’s vast te 

stellen om de auto-industrie te stimuleren om zuinige, elektrische voertuigen versneld op de markt 
te zetten.  

Financiële prikkels zijn daarbij nodig om te zorgen dat elektrisch rijden betaalbaar is; dat kan via 

heffingen op vervuilende voertuigen en fossiele brandstoffen, en via kortingen of subsidies op 
schone elektrische voertuigen. Niet alles hoeft dus via de belastingen, maar autobelastingen zijn wel 

een heel effectief  en noodzakelijk instrument (zie bijvoorbeeld PBL 2014). Vandaar zonder de 

belastingdienst valt alles stil! 
 

De autobelastingen staan onder druk. De belastinginkomsten zijn de laatste jaren sterk afgenomen 

en er is een sterke wens tot versimpeling en vereenvoudiging. De stimulering voor elektrisch rijden is 
daardoor sterk afgenomen (plug ins zijn bijvoorbeeld van 0 naar 15% gegaan in de bijtelling). Bij de 

plannen voor 2016 is het al onzeker of we de SER doelen gaan halen. We kunnen dus zeker niet 

verder snoeien in de fiscale prikkels, maar we willen ook niet veel meer geld aan belastingkortingen 
uitgeven. Ons voorstel haalt de intensivering daarom uit enerzijds het gerichter en breder stimuleren 

van elektrisch rijden en anderzijds het zwaarder belasten van vervuilende voertuigen.  

 

Onze uitgangspunten: 
1. Maximale winst op klimaat en gezondheid (NOx en roet, waaraan vooral dieselvoertuigen 

bijdragen). 

2. Doelen SER energie-akkoord zijn absolute ondergrens (200.000 elektrische auto’s in 2020, 15-20 

PJ Energiebesparing in 2020 (waarvan al 2 PJ is ingeboekt voor de 200.000 elektrische auto’s!)  

alleen o-emissie nieuwe auto’s in 2035,  maximaal 25 Mton CO2 in 2030). 

3. De vervuiler betaalt, koplopers worden beloond. 

4. Betrouwbaar en flexibel; belastingen kun je niet zo maar onaangekondigd veranderen en 

daarmee mensen op onverwachte kosten jagen, maar het systeem moet ook voldoende ruimte 

bieden om het aan te passen aan de marktontwikkelingen. Om nu al de precieze CO2 grenzen 

voor 2020 vastleggen past niet meer in deze tijd. Wij denken dat een goede manier om 

betrouwbaarheid en flexibiliteit te verenigen is door nu wel het systeem vast te leggen, inclusief 

de manier waarop jaarlijks de CO2-grenzen voor nieuwe auto’s worden bijgesteld. De hoogte van 

de CO2 grens zelf kan dan jaarlijks worden bijgesteld. Dat geeft de benodigde zekerheid voor de 

markt en toch genoeg flexibiliteit om op de marktontwikkelingen aan te sluiten. In bijvoorbeeld 

Japan functioneert een dergelijk systeem (het top-runners model) al jaren. 

5. Draagvlak bij mensen is belangrijk; dat vraagt om een verbreding van de groep begunstigden. Nu 

profiteren vooral zakelijker rijders en bedrijven van fiscale voordelen van elektrisch rijden. Wij 

stellen een verschuiving voor van zakelijke naar de consumentenmarkt. 

6. Semi-elektrische auto’s zijn zeker tot 2020 nodig, maar de stimulering moet wel effectief zijn. Dat 

kan ook. Er zijn ook hele zuinige plug-ins met een serieuze elektrische range en veel mensen 

rijden een groot aandeel van de kilometers al elektrisch. Dat willen we gerichter belonen. We 

versterken daarom de prikkel om daadwerkelijk elektrisch te laden en te rijden en we sluiten de 

meest onzuinige en slecht gebruikte plug-ins uit van subsidies en fiscale voordelen. 



SWOT van het huidige fiscale regime: 
Dankzij de autobelastingen is Nederland van achterblijver naar koploper in nieuwe zuinige auto’s 

gegroeid, heeft elektrisch rijden onder zakelijke rijders een sterke ontwikkeling doorgemaakt en is de 

luchtvervuiling door diesels minder groot dan in veel buurlanden. 

Toch gaat er ook veel niet goed. Het autobelastingensysteem kent nog veel ‘perverse’ prikkels, de 

vervuiler betaalt steeds minder, de kosten van fiscale vergroening nemen toe, de bijtelling stimuleert 

veelrijders, fietsers komen er bekaaid af en het goederenvervoer, taxi’s en scooters en worden niet 

bereikt en blijven achter.  

Dat moet en kan beter. Want zonder slimme prijsprikkels valt de transitie naar een duurzaam 

mobiliteitssysteem stil. Dat wil niet zeggen dat alles van belastingkortingen en subsidies moet 

komen. Alle partijen moeten aan de bak. Van de EU, autofabrikanten, fleetowners, NGO’s tot 

consumenten (organisaties). Maar zolang er geen serieuze prijs aan vervuiling hangt, en zolang 

elektrisch rijden nog in een kwetsbare ontwikkelingsfase zit zijn prijsprikkels cruciaal om de 

ontwikkeling op gang te krijgen en houden.  

De meest efficiënte manier om schone alternatieven zoals de fiets en elektrische mobiliteit te 

stimuleren is om de vervuilende opties een prijs te laten betalen voor de maatschappelijke kosten 

zoals vervuiling. De afgelopen jaren is dit juist sterk afgenomen. Alleen al personenauto’s betalen 

ruim een miljard per jaar minder aan belastingen dan een paar jaar geleden. Voor een prijs w aarbij 

de vervuiler echt betaalt moeten de belastingen fors omhoog. Zie ook onderstaande figuur die de 

kosten en baten voor verschillende voertuigen weergeeft. 



 

SWOT ANALYSE 

Sterke punten: 

 Nederland koploper (semi) elektrisch rijden 

 NL van achterblijver naar koploper zuinige nieuwe auto’s 

 BPM zorgt voor beperking aantal auto’s, op de weg 

Zwakke punten: 

- Fiscale vergroening is vooral als belastingkorting (ipv bonus-malus) vorm gegeven. Dat 

heeft gezorgd voor een sterke afname van de belastingen. De vervuiler betaalt daardoor 

steeds minder. Dit is nog versterkt doordat de belastingen niet tussentijds zijn aangepast 

aan de marktontwikkeling (wat wel was beoogd).  

- Er zijn weinig prikkels voor de particuliere & 2e hands markt. Daardoor dreigen veel van 

de gesubsidieerde auto’s naar het buiteland te gaan.  

- Er zijn weinig prikkels voor bestel, vracht, taxi, scooters en contractvervoer omdat zij 

geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van belastingen. 

- De leasefiets betaald meer dan leaseauto! 

- De belasting op elektrisch laden is relatief hoog. Dit maakt het moeilijk om de hoge 

aanschafprijs ‘terug te verdienen’ vooral voor mensen die afhankelijke zijn van openbare 

laadpalen, 



- Er zijn weinig prikkels voor zuinig (elektrisch) gebruik van auto’s  

- belastingen zijn niet ingericht op flexibele mobiliteitsvormen (budgetten, delen etc) 

- Nieuwe voorstellen (2016) zorgen voor een sterke afname van de groei van elektrisch 

rijden en voor minder zuinige voertuigen. 

Conclusie wat moet beter? 
- Vervuiler betaald;  

- Opheffen perverse prikkels 

- Simpeler; afschaffen vrijstellingen en stapelingen van regelingen 

- Veel sterkere stimulering particuliere en 2e hands markt 

- Beter richten fiscale stimulering elektrisch, sterkere prikkels full elektrisch en zuinige stekker 

hybrides 

- belonen zuiniggebruik, minder kilometers en hoger aandeel elektrisch gebruik 

Onze maatregelen 
Ons doel; kilometerprijs waarbij de vervuiler betaald en koplopers worden beloont 

Voor personenauto’s, bestelauto’s en vracht willen we zo snel mogelijk een kilometerprijs invoeren. 

Daarmee kunnen in een klap veel regelingen vervallen; de BPM, MRB en alle vrijstellingen.  Wat 
overblijft is een naar luchtvervuiling en CO2 gedifferentieerde kilometerprijs, en een 

stimuleringsregeling om de barrière van de hoge aanschafprijs voor elektrische voertuigen voor 

zowel particulieren als bedrijven te overkomen. Ook de bijtelling kan eenvoudig betalen naar gebruik 
worden ingevoerd, met een bijtellingsregeling waarbij de hoogte afhangt van het brandstofverbruik. 

 

Onze tussenstap voor autobrief 2 
De overgang daarnaar toe kan niet in 1 keer. Wij stellen daarom voor om vanaf 2016 op basis van het 

huidige systeem stappen in die richting te maken.  

 
1 Opplussen 

Onze eerste stap is het herstellen van de verloren inkomsten van de afgelopen jaren, met behoud 

van de CO2 differentiatie en een toeslag voor de meest vervuilende voertuigen. Voor de vrachtsector 
kan een kilometerprijs al wel snel worden ingevoerd. De technieken zijn beschikbaar en worden in 

het buitenland al langere tijd toegepast en zijn er ook weinig alternatieven om de trucks een reële 

prijs te laten betalen vanwege de internationale concurrentie. 
1.1. BPM; Compensatie weglekken belastinginkomsten van de afgelopen jaren.  

De BPM inkomsten zijn met circa 1 miljard afgenomen. Compensatie hiervan komt overeen 

met een gemiddelde van 2.500 euro per auto. Wij stellen daarom voor om auto’s vanaf 40 

g/km3 een verhoging van 2.500 erbij te geven4.  

De BPM is niet bij iedereen geliefd, vanwege de dempende effecten op de autoverkopen en 

vanwege de fraudegevoeligheid. Maar het is wel het meest effectieve instrument om 

                                                                 
3 We zetten de grens nu op 40, maar laten die meebewegen met de markt. De regels daarvoor zijn vast, zodat 
de markt weet waar zij aan toe zijn, de invulling varieert. De regel is dat de grens automatisch meebeweegt 

met de zuinigste 20% van de plug-in nieuw verkopen van het jaar ervoor, mits er minimaal 4-5 modellen zijn 
die hierover vallen.  
4 Uit de analyse van CE blijkt dat een vlakke verhoging als ongewenst bijeffect kan hebben dat ‘gewone’ fossiele 

zuinige auto’s relatief minder aantrekkelijk worden. We stellen daarom voor om de CO 2 curve van de BPM 
hierop aan te passen. We zijn in dit ti jdsbestek niet meer in staat geweest de maatregel hierop te optimaliseren 



consumenten te stimuleren (zie PBL 2014). Die beslissen immers vooral op basis van de prijs 

in de showroom en veel minder op een integrale kosten-baten analyse.  

1.2. BPM; De dieseltoeslag in de BPM verhogen we vanaf 1g/km voor alle merken die niet 

aantoonbaar kunnen maken dat ze ook in de praktijk aan de Europese uitstootnormen voor 

NOx kunnen voldoen, merken die daar wel aan voldoen worden vrijgesteld. De bewijslast 

ligt bij de fabrikant. Deze maatregel is nodig omdat veel nieuwe diesels niet aan de normen 

voldoen (circa 6 keer meer vervuiling dan de norm) en daardoor net zo veel van het 

schadelijke NOx emitteren als auto’s van circa 10 jaar geleden. Dat levert grote problemen 

op voor de steden. 

1.3. BPM; opheffen vrijstelling voor taxi’s en bestelauto’s en bij voorkeur ook de vrijstellingen 

voor bijzonder en contractvervoer (inkomenscompensatie elders)  

1.4. MRB; roettoeslag voor oude personen auto’s en bestel + sloopfonds  

Auto’s ouder dan 2006 en bestelbussen ouder dan Euro III gaan een roettoeslag in MRB 
betalen, tenzij ze over een roetfilter beschikken5. Deze auto’s vormen een beperkt aandeel 

van de vloot maar zorgen voor een groot deel van de gezondheidsschade. Het geld dat 

hiermee opgehaald wordt gaat volledig terug naar de doelgroep in de vorm van een 
sloopvergoeding zodat de auto’s versneld van de weg gaan  en de eigenaren financieel 

tegemoet gekomen worden. 

1.5. MRB; vrijstelling afhankelijk van de CO2 uitstoot. (volgens een rechte lijn, lopend van 0% 
MRB voor volledig elektrisch tot 50% MRB bij een auto van 50g/km of meer.) 

1.6. Van Eurovignet naar MAUT 

Voor vracht en bestel stellen we een kilometerprijs (MAUT) voor; gedifferentieerd naar 
euroklasse en met een vrijstelling voor elektrische vrachtwagens en (semi) elektrische 

bestelbussen. De MAUT functioneert in Duitsland en veel andere EU landen al jaren. 

Bewezen technologie, veel Nederlandse trucks zijn er al op ingericht en super effectief om 
zonder marktverstoring op duurzame mobiliteit te sturen (bui tenlandse bedrijven betalen 

net zo veel mee en het buitenland heeft al een kilometerprijs).  
Aangesloten kan worden bij de Duitse MAUT, die is gedifferentieerd naar mate van 

vervuiling of de Belgische MAUT die vanaf 1-1-2016 van kracht zal zijn.  

1.7. Brandstoftoeslag onzuinige auto’s in de bijtelling. We stellen een brandstoftoeslag in voor 

auto’s boven de 95g, die gaan naar 30%. Een brandstoftoeslag voor onzuinige auto’s maakt 

zuinige en elektrische auto’s aantrekkelijker. Bovendien is het een eerlijke maatregel. 

Werknemers met een onzuinige auto krijgen gemiddeld meer aan geld van hun werkgever 

voor brandstoffen voor privé gebruik vergoed, omdat de auto meer brandstof per kilometer 

verbruikt. 

 

2. Aftoppen (effectiever inzetten stimuleringsgeld in de zakelijke markt) 

De bijtelling is op dit moment de cruciale motor voor de ontwikkeling  van elektrisch rijden. Maar 

het geld kan volgens ons meer kosteneffectief worden ingezet zodat er meer EV’s en meer 

zuinige PHEV’s voor hetzelfde geld rond kunnen rijden.  Het stimuleren van een dure elektrische 

auto kost al snel 3 keer zo veel belastingvoordeel als een kleine zuinige. Dure en onzuinige (semi) 

elektrische auto’s maken momenteel een groot deel uit van het totaal, dit zorgt ook voor 

draagvlakproblemen bij de regeling. Tegelijk is te rigoureus snoeien in het voordeel voor alle 

plug-ins ongewenst omdat deze de komende jaren nog hard nodig is om de transitie naar 

                                                                 
5 De aanwezigheid van een roetfi lter is opgenomen in de kentekenregistratie waardoor deze maatregel 
uitvoerbaar is  



elektrisch rijden een succes te maken en de klimaatdoelen te halen. De verhoging van de 

bijtelling naar 15% zorgt de komende jaren al voor een hele sterke terugval in de nieuw 

verkopen. 

2.1. Voor volledig elektrische auto’s 4% tot een maximum van 50.000, daarboven betalen 

werknemers 25%.  

2.2. Voor plug-ins; 17% voor plug-ins tot een maximum van 40.000 voor plug-ins die tot 

40g/km presteren6. Daarboven betalen werknemers 25%.  

We stellen een aanvullende eis om te zorgen dat de auto’s inderdaad ook elektrisch gebruikt 

worden. In de vorm van een eis dat minimaal 40% van de kilometers elektrisch wordt 

gereden, of dat de werknemer niet meer dan 100 euro aan brandstoffen per maand van zijn 

werknemer vergoed krijgt.7 NB. De beste vormgeving daarvan hebben we in dit kader niet 

kunnen uitwerken.   

 

3. Verbreden (intensiveren van de stimulering van de particuliere markt) 

De fiscale stimulansen komen nu nog eenzijdig terecht bij een beperkte groep; de lease. We 

stellen voor om dit te verbreden en te verschuiven naar de particuliere markt, naar ov en fiets. 

Door het de maatregelen onder 1 (opplussen) en onder 2 (aftoppen)  blijft er geld over om de 

noodzakelijke verbreding naar de particuliere en 2e hands markt in te zetten. Dat is nodig want 

de meerkosten voor particulieren zijn hoog. €10.000-15.000,- aan meerprijs voor een elektrisch 

voertuig, circa €2.500,- aan extra btw en daar komen vaak de kosten van een Laadpaal nog bij.   

3.1. Fiscale aftrekpost/subsidie voor iedereen; verbreding MIA naar particulieren  

Bedrijven kunnen gebruik maken van een stimuleringsregeling; de MIA 8 bij aankoop van een 

elektrische auto. Voor particulieren (nieuw en tweedehands9) bestaat er geen regeling, 

terwijl aanvullende stimulansen wel nodig zijn om de hindernis van de hoge meerkosten de 

komende jaren te slechten. Dat kan worden gecreëerd als aftrekpost voor de loonbelasting, 

of door de MIA te vervangen door een aankoopsubsidie voor zowel particulieren als 

bedrijven, met dezelfde voorwaarden (terugbetaling bij export) als bij de MIA. 

We stellen daarom voor dat consumenten een soortgelijk bedrag als in de MIA ontvangen 

bij aankoop van een EV en een voor de meest zuinige PHEV’s (tot 40)10. Let wel, deze hoogte 

is voldoende effectief onder voorwaarde dat ook de BPM verhoging voor de overige auto’s 

doorgaat. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet het bedrag omhoog. 

3.2. Fiscale stimulansen elektrische fiets & scooter. 

Voor het leasen van (elektrische) fietsen en elektrische scooters via de werkgever is in 

tegenstelling tot auto’s volledig belast. Dat is onevenredig en ongewenst omdat de 

elektrische fiets een groot potentieel heeft voor het woon-werkverkeer met veel 

maatschappelijke baten (infrakosten, luchtkwaliteit, klimaat, geluid, gezondheid etc).  We 

stellen daarom voor om de bijtelling van (elektrische) fietsen en scooters gelijk te stellen aan 

die van elektrische auto’s. Daarnaast verdient het aanbeveling om vanuit het oogpunt van 

                                                                 
6 Ook hier weer een met de markt meebewegende grens  
7 Nb de beste vormgeving hebben we in dit kader niet kunnen uitwerken. 
8 Via de MIA kunnen bedrijven tussen de 2.500 en 7.000 euro voor een FEV tot een maximum van 3.500 voor 
een zuinige plug in ontvangen. 
9 Voor de tweedehands markt zetten we het bedrag op het niveau van de BTW, dus 21% van de aanschafprijs, 

een hogere bedrag zou het doorverkopen te aantrekkelijk maken en kan fraude opwekken. 
10 Ook deze 40g grens beweegt mee met de markt.(zie BPM voorstel) 



fietsstimulering (elektrische) fietsen op nihil te waarderen in de werkkostenregeling, zodat 

het aanschaffen van een fiets voor het woon-werkverkeer aantrekkelijk blijft. 

3.3. Verlagen reiskostenregeling voor auto’s m.u.v. EV, ov en fiets 

We stellen voor om de belastingvrij uitkeerbare reiskostenvergoeding te verlagen tot 13 

cent per kilometer, met uitzondering van elektrisch vervoer, ov en fiets die blijven op 19 

cent per kilometer. 

3.4. Investeringskosten privélaadpaal fiscaal aftrekbaar maken (inkomstenbelasting) of 

subsidie. 

Een groot deel van de laadinfrastructuur wordt georganiseerd door particulieren. Voor 

bedrijven is dat fiscaal aftrekbaar voor gewone burgers niet. Dat vormt een extra obstakel 

voor de overgang naar een elektrische auto’s en speciaal voor de tweedehandsmarkt. Bij 

een tweedehands elektrische auto wordt immers geen laadpaal geleverd.   

3.5. Energiebelasting publieke laadinfra naar grootverbruikerstarief  

Juist het daadwerkelijk elektrisch gebruik willen we stimuleren maar opmerkelijk genoeg 

betalen elektrische rijders relatief veel belasting over het elektriciteitsgebruik. Dat komt 

omdat ze onder het kleinverbruikerstarief van 12 cent per KWh vallen. Dat kan worden 

gecompenseerd door of deze groep onder het grootverbruikerstarief te laten vallen, of de 

kosten fiscaal aftrekbaar te maken.  

 

 
Bron: CE Delft, 2015 

WHAT else? 
 

De belastingen zijn cruciale knoppen voor duurzame mobiliteit. Maar er moet veel meer.  Een paar 

voorbeelden 

 Zonder voldoende kwalitatief goede laadinfrastructuur stokt de ontwikkeling van elektrisch 

rijden. En zonder een forse upgrade van de fietsinfrastructuur en (parkeervoorzieningen) is 

er in veel steden simpelweg te weinig ruimte om meer te fietsen. Zeker als dat met meer 

elektrische fietsen en grotere snelheidsverschillen gebeurd.  

 Lokaal beleid zoals (zero-emission) stedelijke distributie  en het bieden van voordelen bij 
vergunningen, parkeren, gebruik van busbanen, aanbestedingen etc geeft elektrisch rijden 

nog een duwtje in de rug. Tegelijk helpen maatregelen zoals milieuzones en sloopregelingen 

om de meest vervuilende voertuigen te weren en het wagenpark versneld te verschonen.  



 Flexibele elektriciteitstarieven maken de bussinesscase voor elektrische auto’s beter en 

stimuleren consumenten die zo willen en kunnen bijdragen aan de buffering van het 

energiesysteem. Elektrisch rijden wordt daarmee een belangrijk onderdeel van het duurzame 
energiesysteem van de toekomst. De auto en accu zijn dan gekoppeld aan zonnepanelen of 

windmolens (in de buurt). Lomboxnet in Utrecht is een mooi voorbeeld.  Zo rijden wordt pas 

aantrekkelijk met flexibele tarieven. Laag bij een groot aanbod stroom en hoog bij weinig aanbod 
en/of veel vraag. Dan kunnen mensen met de opgeslagen stroom in de accu bijdragen aan de 

buffering van het systeem en tegelijk geld verdienen. 

 Aanvullende maatregelen zijn ook nodig om de vervuiling van de extreem vervuilende 
(snor)scooters aan te pakken. Dat kan met een mix van niet belastingmaatregelen.  Zoals 

snorscooters van het fietspad en het invoeren van een helmplicht. Dat zorgt voor een 

verschuiving naar elektrische fietsen.  En maak bijvoorbeeld de vergoeding van het 
kentekenplaatje hoger voor niet-elektrische brommers en scooters en besteed het geld aan een 

sloopregeling en een subsidie voor elektrische alternatieven. Voor brommers en scooters zou 

ook betaald parkeren ingevoerd kunnen worden.  
 Veel lokale overheden, bedrijven, consumentenorganisaties, de Fietsersbond en 

milieuorganisaties werken er hard aan om elektrisch rijden te stimuleren. Onder andere met het 

verschaffen van goede, betrouwbare en begrijpelijke informatie, consumentencampagnes, 

uitprobeeracties voor consumenten en bedrijven. Belastingmaatregelen dubbelen niet met deze 

andere acties, maar zijn noodzakelijk om de acties een succes te laten zijn. Samen kunnen we het 

een stuk schoner en leuker maken. We hopen dat de belastingen daar met autobrief 2 weer aan 

meedoen. Want zonder de belastingdienst valt helaas (nog) alles stil. 

 



Bijlage 1; milieuprestaties van de 10 beste Plug-in hybride auto’s 

 

40 g/ km grens 


