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Geachte woordvoerder Financiën in de Tweede Kamer, 

 

Afgelopen maandag heeft u tijdens het wetgevingsoverleg de autobelastingplannen voor 2016 

behandeld, die staatssecretaris Wiebes van Financiën middels een nota van wijziging op het 

Belastingplan 2015 naar uw Kamer heeft gestuurd.  

 

In dat wetgevingsoverleg werd duidelijk dat een grote Kamermeerderheid moeite heeft met de nota 

van wijziging. Het is immers niet budgetneutraal, niet beleidsneutraal en het zorgt voor grote 

marktverstoringen, die ook de keuzevrijheid van de (zakelijke) consument onder druk zetten. 

 

Eind vorige week stuurden brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en VNA u reeds 

alternatieven, die tegemoetkomen aan de hierboven geschetste bezwaren. Wij presenteren u hierbij 

ons gezamenlijke alternatief, dat er als volgt uitziet: 

 

Bijtelling in 2015 2016: referentie PRC 2016: voorstel Financiën 2016: alternatief sector 

0 g/km 4% 0 g/km 14% 0 g/km 7% 0 g/km 7% 

1 t/m 50 7% 1 t/m 50 14% 1 t/m 50 14% 1 t/m 50 14% 

51 t/m 82 14% 51 t/m 79 14% 51 t/m 79 20% 51 t/m 79 20% 

83 t/m 110 20% 80 t/m 106 20% 80 t/m 106 25% 80 t/m 106 20% 

>110 25% >106 25% >106 25% >106 25% 

 

Kern van ons alternatief voor de nota van wijziging is dat de auto’s met een CO2-uitstoot van 

80 t/m 106 g/km 20% bijtelling gaan betalen in plaats van 25%. De zakelijke rijder voor wie een 

stekkerhybride (van 14%) geen goede keuze zou zijn en/of niet binnen zijn bereik ligt, moet 

namelijk een handelingsperspectief worden geboden om een andere zuinige auto te rijden 

zonder dat hij daarvoor in de bijtelling de hoofdprijs betaalt. Dat is de enige manier om grote 

marktverstoringen te voorkomen. 

 

De systematiek uit de nota van wijziging wordt verder intact gelaten, te weten: vier 

bijtellingscategorieën, aansluiting bij de (aangescherpte) CO2-grenzen voor de BPM die in de nota 

van wijziging worden voorgesteld voor 2016 op basis van het PRC-rapport
1
, en ophoging van de 

onderste twee schijven van 4% naar 7% en van 7% naar 14%.  

 

Een Kamermeerderheid heeft aangegeven dat er twee dominante aandachtspunten zijn bij het 

opstellen van een amendement op het plan van staatssecretaris Wiebes: de beoogde 

budgetneutraliteit, en het bewaken van de afspraken uit het SER Energieakkoord. Op beide punten 

gaan wij hieronder graag in. 

 

Budgetneutraliteit 

Staatssecretaris Wiebes lijkt in zijn nota van wijziging voor de beoogde budgettaire opbrengst uit te 

gaan van het referentiescenario voor 2016 uit het onderzoek van Policy Research Corporation.
2
 Dat 

scenario – afgezet tegen het alternatief van de sector – ziet er als volgt uit: 

 

  

                                                      
1
  Policy Research Corporation (PRC-rapport), ‘Evaluatie autogerelateerde belastingen 2008-2013 en vooruitblik 

automarktontwikkelingen tot 2020’, in opdracht van het ministerie van Financiën, oktober 2014 
2
  PRC-rapport, blz. 119, tabel III.21. 



   
 

 
2015: referentie PRC 2016: referentie PRC 2016: alternatief sector 

0 g/km 4% 0 g/km 14% 0 g/km 7% 

1 t/m 50 7% 1 t/m 50 14% 1 t/m 50 14% 

51 t/m 82 14% 51 t/m 79 14% 51 t/m 79 20% 

83 t/m 110 20% 80 t/m 106 20% 80 t/m 106 20% 

>110 25% >106 25% >106 25% 

Verwachte opbrengst € 1,92 mld Verwachte opbrengst € 2,12 mld Schatting opbrengst € 2,2+ mld  

 

De verschillen tussen beide varianten zijn rood gearceerd. Duidelijk wordt dat het om minimale 

aanpassingen gaat:  

- Volledig elektrische auto’s worden in de variant van de sector sterker gestimuleerd (maar worden 

hoe dan ook in kleine aantallen verkocht, waardoor de budgettaire consequentie klein zal zijn); 

- Voor de categorie vanaf 51 t/m 79 g/km CO2 ligt het bijtellingstarief drie procentpunt hoger. 

Daarvan is een positief effect voor de schatkist te verwachten. 

 

Merk overigens op dat de verwachte opbrengst voor 2016 in het referentiescenario reeds € 200 mln 

hoger ligt dan in 2015. BOVAG, RAI Vereniging en VNA zijn van mening dat deze meeropbrengst op 

enige wijze zou moeten terugvloeien naar de automobilist. 

 

In lijn met het SER Energieakkoord 

Bij het SER Energieakkoord zijn drie afspraken gemaakt die in dit verband van belang zijn: 

1. “Partijen hebben de ambitie om het aantal personenauto’s met een zeer lage CO2-uitstoot fors uit 

te breiden. In 2020 zouden er minimaal 200.000 auto’s moeten zijn met een CO2-uitstoot lager 

dan 50 g/km.” (blz. 4 Agenda Mobiliteit en Transport
3
) 

2. “Het Rijk zorgt ervoor dat in de periode tot en met 2018 ultrazuinige personenauto’s – zero-

emissie personenauto’s en personenauto’s met een lage CO2-emissie – fiscaal worden 

gestimuleerd.” (blz. 102 SER Energieakkoord) 

3. “In het kader van de beoogde energiebesparing van ten minste 100 PJ energiebesparing (finaal) 

voor de hele economie komen de partijen overeen dat de transport- en mobiliteitsector hieraan 

een bijdrage zal leveren door naar verwachting in 2020 15 à 20 PJ te realiseren ten opzichte van 

de referentieramingen van ECN/PBL 2012, ervan uitgaande dat dit overeenkomt met een CO2-

reductie van 1,3-1,7 Mton ten opzichte van de verwachte trendontwikkeling in 2020.”  

(blz. 100 SER Energieakkoord) 

 

Ad 1. 200 duizend ultrazuinige auto’s in 2020 

De doelstelling van 200 duizend auto’s in 2020 met een uitstoot van niet meer dan 50 g/km CO2 lag al 

binnen bereik in het referentiescenario dat door Policy Research is opgesteld.
4
 Ten opzichte van dat 

referentiescenario bouwt het sector alternatief twee stimulerende elementen in: 

- De bijtelling voor volledig elektrische auto’s gaat van 14% naar 7%; 

- Auto’s met een uitstoot van 51 t/m 79 g/km gaan 20% in plaats van 14% betalen. Auto’s ónder de 

51 g/km worden daarmee relatief aantrekkelijker. 

 
De consequentie van deze aanpassing kan niet anders zijn dan dat het bereiken van het doel van 200 

duizend ultrazuinige auto’s in 2020 nog steviger wordt verankerd.  

                                                      
3
  De ‘Agenda Mobiliteit en Transport’ maakt formeel geen onderdeel uit van het ‘Energieakkoord voor duurzame groei’. De 

agenda diende als startdocument voor het vervolgproces op het terrein van mobiliteit en transport en was daarmee 
tegelijkertijd een manier om de onderdelen van het uitgebreidere werkdocument waar tafelleden in juni 2013 onderling 
overeenstemming over bereikten niet verloren te laten gaan. 

4
  PRC-rapport, , blz. 111, figuur III.16. 



   
 

 

Ad 2. Fiscale stimulering ultrazuinige personenauto’s 

De sector laat hierin het voorstel van de staatssecretaris ongemoeid; een verlaagde bijtelling voor 

nulemissie auto’s van 7% en 14% voor overige auto’s met een uitstoot van niet meer dan 50 g/km.  

 

Ad 3. Energieverbruik sector 

De verwachting was en is dat de sector deze doelstelling in Peta joules voor 2020 gaat halen – ook 

met het referentiescenario uit het PRC-rapport. Het alternatief van de sector levert ook hier een verder 

versterkende bijdrage aan.  

 

Tot slot 

Wij vertrouwen erop dat de automotive sector, verenigd in BOVAG, RAI Vereniging en VNA, met het 

aangedragen alternatief een waardevolle bijdrage kan leveren aan het amendement op de nota van 

wijziging vanuit de Tweede Kamer. 

Dit laat onverlet dat het voor de sector van het grootste belang blijft dat het autobelastingenstelsel zo 

snel mogelijk fundamenteel wordt herzien, waardoor auto’s structureel eerlijker worden belast en 

marktverstoringen door overheidsingrijpen definitief tot het verleden gaan behoren. Dat kan onder 

meer door de BPM af te bouwen naar nul en de bijtelling eerlijker en eenvoudiger te maken. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of behoefte aan nadere toelichting, aarzelt u 

dan niet om contact met ons op te nemen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Olaf de Bruijn      Renate Hemerik     Bertho Eckhardt 

 

      
 

RAI Vereniging      VNA       BOVAG 


