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Vianen, 12 november 2014  

 

 

 

 

 

Open brief aan de Kamerleden van alle fracties in de Tweede Kamer 

 

Geachte Kamerleden, 

Vorige week hebben wij u in een open brief een zevental vragen aangeboden, die u aan 
Staatssecretaris Wiebes zou kunnen stellen over zijn plan voor de autobelastingen in het 
tussenjaar 2016. Met genoegen hebben wij geconstateerd dat u de door ons 
gesuggereerde vragen grotendeels heeft ingediend.  

Helaas moeten wij ook concluderen dat de beantwoording van onze en andere vragen 
onvolledig en/of feitelijk onjuist is, waarmee de heer Wiebes u de gelegenheid ontneemt 
om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Wij bieden u daarom in de bijlage bij 
deze brief onze reacties op de antwoorden van de Staatssecretaris, opdat wij u kunnen 
ondersteunen in de beoordeling van de antwoorden en daarmee de Derde Nota van 
Wijziging. 

 

Desgewenst voorzien wij u graag van meer informatie of achtergronden.  

Hoogachtend,  

Namens Vereniging Auto Van De Zaak 

 

Sandra Molenaar        

Directeur         

 

Bijlage: Reactie op antwoorden Staatssecretaris Wiebes 

CC: Redacties landelijke pers, redacties automotive vakpers 
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Bijlage: Reactie op antwoorden Staatssecretaris Wiebes 

 

Antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Financiën over de derde nota van 
wijziging op het Belastingplan 2015 en de daarbij behorende aanbiedingsbrief.  

Vraag 1 Is er een duidelijke en effectieve controle dat de door automerken opgegeven 
waarden over verbruik en CO2-uitstoot ook daadwerkelijk kloppen?   

Antwoord 1 Op Europees niveau is een geharmoniseerde standaard afgesproken voor het 
bepalen van emissies, brandstofverbruik en het elektrische accubereik van lichte 
voertuigen. De typekeurende autoriteiten van de lidstaten - voor Nederland de RDW 
(Rijksdienst Wegverkeer) - zien er op toe dat de fabrikanten deze verbruikstesten op 
correcte wijze uitvoeren. De fabrikant kiest een typekeurende autoriteit in Europa. De 
typekeurende autoriteit voert de brandstofverbruikstest uit en maakt daarbij gebruik van 
de testfaciliteiten waar fabrikanten de verbruikstesten uitvoeren.  De Europese Unie 
werkt op dit moment aan het verbeteren van de testmethodes op basis van een nieuwe 
testprocedure (de “Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures” of WLTP). Met 
de invoering van de nieuwe, op deze WLTP-cyclus gebaseerde testmethode, zullen de 
marges in de testmethode voor het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verder worden 
verkleind. Op 17 juni 2013 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uw 
Kamer uitgebreid geïnformeerd over dit onderwerp in de notitie “Nieuwe testmethode 
voor bepaling van brandstofverbruik en CO2- uitstoot van personenauto’s”. 

Vraag 2 Gaat de overheid de schade verhalen wanneer automerken verkeerde CO2-
gegevens aanleveren?   

Antwoord 2 Nee. De typekeurende autoriteiten van de lidstaten zien erop toe dat de 
metingen die fabrikanten verrichten op Europees niveau uniform zijn.   

Vraag 3 Met ingang van 2008 zijn de autobelastingen mede afhankelijk van de mate van 
CO2- uitstoot gemaakt. Daarbij was in het algemeen het uitgangspunt dat bij een lagere 
CO2- uitstoot er minder belasting betaald diende te worden. Hoe hoog is de 
belastingderving geweest ten opzichte van 2007, als dat beleid onverkort was voort 
gezet?   

Antwoord 3 Op 27 oktober 2014 is het in opdracht van het ministerie van Financiën 
opgestelde evaluatierapport van de autogerelateerde belastingen van het 
onderzoeksconsortium Policy Research Corporation en TNO aan uw Kamer gezonden. Dit 
rapport geeft een overzicht van de belastingderving als gevolg van fiscale vergroening, 
weergegeven per fiscaal instrument, ten opzichte van het voortzetten van het beleid in 
2007. In de hierna opgenomen tabel is die derving nogmaals weergegeven. Zowel bij de 
bijtelling privégebruik van een auto van de zaak (de bijtelling) als bij de 
motorrijtuigenbelasting (MRB) gaat het om de cumulatieve toekomstige derving aan 
inkomsten van de nieuwverkopen in het betreffende jaar.   

Budgettaire derving per stimuleringsregeling per jaar en totaal per jaar (referentiejaar 
2008)  

[tabel verwijderd] 

Bron: Policy Research Corporation   

Reactie op Antwoord 3  
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Waar de Staatssecretaris in deze overheen stapt, is dat de bijtelling tot en met 2007 
22% was. In 2008 is de bijtelling verhoogd naar 25%. Om een juist beeld te krijgen 
moet dus de verhoging van 22% naar 25% in mindering worden gebracht.  

 

Vraag 4 Waar is bijtelling in beginsel voor bedoeld? Is bijtelling bedoeld voor het belasten 
van het privégenot van een zakelijke auto of het reguleren van CO2-uitstoot?   

Antwoord 4 De bijtelling is bedoeld voor het belasten van het privégebruik van een door 
de werkgever ter beschikking gestelde auto van de zaak of voor het privégebruik van een 
auto van de onderneming door de ondernemer.   

Reactie op Antwoord 4 

Waarom is er op geen enkele manier verantwoord of gekeken naar de daadwerkelijke 
kosten van het privégebruik in relatie tot de hoogte van de bijtelling.  
 
Leaseconsult heeft een berekening gemaakt op basis van een auto met een 
catalogusprijs van  
€ 41.300. Bij 20.000 kilometer per jaar bedragen de jaarlijkse kosten van deze auto 
(inclusief brandstof en BTW): € 11.460. Dit is dus 27,7% van de catalogusprijs. Bij 
10.000 kilometer per jaar bedragen de kosten € 9.354, hetgeen neerkomt op 22,6% van 
de catalogusprijs. Dit impliceert dat een bijtelling van 20 of 25% eerder gelijk staat aan 
de integrale kosten voor autobezit dan aan het genoten privévoordeel.   
   
Vraag 5 Waarom is het noodzakelijk om bijtellingscategorieën toe te voegen en/of de 
huidige te wijzigen?   

Antwoord 5 Op grond van de Wet uitwerking autobrief vervallen met ingang van 1 
januari 2016 de 4%- bijtellingscategorie en de 7%-bijtellingscategorie voor nulemissie-
auto’s, onderscheidenlijk ultrazuinige auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 
gram/km. Vanwege het gebrek aan prikkels om nulemissie- en ultrazuinige auto's te 
kiezen zou dan de ambitie voor 2020 uit beeld verdwijnen. Om dit voorkomen is ervoor 
gekozen de bijtellingscategorieën aan te passen. Naast aanpassing van de 
bijtellingscategorieën is er tevens voor gekozen de CO2-grenzen van de categorieën aan 
te scherpen, dit mede in het licht van de steeds voortgaande technologische 
ontwikkeling.   

Reactie op Antwoord 5 

De bijtelling is geen aanschafsbelasting, maar een verbruiksbelasting. De bijtelling wordt 
in de loonheffing door werkgevers verwerkt. Door weer nieuwe categorieën te maken 
moeten werknemers en werkgevers gedurende enkele jaren rekening houden met 8 
verschillende bijtellingspercentages (0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20%, 21% en 25%), 
waarbij dezelfde auto (zij het van een ander bouwjaar)  in verschillende categorieën kan 
vallen. Het toevoegen van twee nieuwe categorieën voor het tussenjaar 2016, te weten 
15 en 21%, heeft nog tot eind 2021 (60 maanden) effect. In onze optiek is dit onnodig 
complex.   

Vraag 6 Hoeveel gaan leaserijders (per categorie) gemiddeld meer aan bijtelling betalen 
door de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van 2014 en kan aangegeven worden 
hoeveel leaserijders in de periode vanaf 2000 tot op heden betalen aan bijtelling (per 
categorie)?   

Antwoord 6 Voor de maatregelen in de bijtelling worden bestaande leasecontracten 
gerespecteerd voor een periode van maximaal 60 maanden na het sluiten van het 
leasecontract. De aanpassingen in de bijtelling, opgenomen in de derde nota van 
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wijziging, gelden dus alleen voor nieuwe leasecontracten die worden gesloten in het jaar 
2016. In het hierna opgenomen overzicht worden aan de hand van voorbeelden per 
categorie de effecten van de derde nota van wijziging afgezet tegen de 
bijtellingscategorieën in 2014 en het beleid zoals dat reeds is opgenomen in de Wet 
uitwerking autobrief (vastgesteld beleid 2016). Het vastgesteld beleid 2016 behelsde het 
vervallen van de 4%- en 7%-categorie in de bijtelling. De auto’s in deze categorieën 
zouden met ingang van 1 januari 2016 in de 14%-categorie zijn opgegaan. Het algemene 
bijtellingspercentage van 25 blijft ongewijzigd. In het hierna opgenomen overzicht is 
uitgegaan van een marginaal tarief in de loonheffing van 47%.   

Nulemissie-auto met catalogusprijs € 35 000  
2014 4%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 55 per maand.  
Vastgesteld beleid voor 2016: 14%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 
192 per maand.  
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging: 4%-bijtelling: de belasting over 
de bijtelling bedraagt € 55 per maand.  
  
Semi-elektrisch met uitstoot 1-50 gram/km met catalogusprijs € 49 000  
2014 7%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 134 per maand.  
Vastgesteld beleid voor 2016:  14%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 
269 per maand.  
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging: 15% bijtelling: de belasting over 
de bijtelling bedraagt € 288 per maand.   
 
Zuinige semi-elektrische of conventionele auto met catalogusprijs € 29 000  
2014 14%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 159 per maand.  
Vastgesteld beleid voor 2016: 14%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 
159 per maand.  
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging: 21%-bijtelling: de belasting over 
de bijtelling bedraagt € 239 per maand.   
 
Zuinige middenklasser met catalogusprijs € 33 000  
2014 20%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 259 per maand.  
Vastgesteld beleid voor 2016:  20%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 
259 per maand.  
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging: 21%-bijtelling: de belasting over 
de bijtelling bedraagt € 271 per maand.    
 
Zuinige familieauto met catalogusprijs € 43 000  
2014 20%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 337 per maand.  
Vastgesteld beleid voor 2016:  20%-bijtelling: de belasting over de bijtelling bedraagt € 
337 per maand.  
Voorgesteld beleid voor 2016 in 3e nota van wijziging: 21%-bijtelling: de belasting over 
de bijtelling bedraagt € 354 per maand.   
 
De differentiatie van de bijtelling is ingevoerd in 2008. In 2008 was er een algemeen 
bijtellingspercentage van 25 van toepassing en zijn er in 2008 en verder verlaagde 
bijtellingspercentages op basis van CO2-uitstoot geïntroduceerd, achtereenvolgens 14 en 
20 en verschillende percentages voor (semi-)elektrische auto’s. Dit heeft naast het 
algemene bijtellingspercentage van 25 geresulteerd in op dit moment vier verlaagde 
bijtellingspercentages voor verschillende niveaus van CO2-uitstoot. Het gemiddelde 
bijtellingspercentage is sinds 2009 gestaag afgenomen van 24% naar 17% in 2013.   

Vraag 7 Hoeveel leaserijders zijn er in 2014 en hoe heeft dat aantal zich ontwikkeld in de 
afgelopen tien jaar?   
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Antwoord 7 Voor de beantwoording van deze vraag is gebruik gemaakt van de gegevens 
van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). In 2013 bestond 
het totale lease-autopark uit 717.400 auto’s, waarvan 585.700 personenauto’s. In 2003 
bestond de totale leasevloot volgens VNA uit 681.000 auto’s, waarvan 517.700 
personenauto’s. De algemene trend in de afgelopen 10 jaar laat dus jaarlijks een lichte 
stijging zien van het aantal (personen)leaseauto’s. Alleen het jaar 2004 en de jaren 2009 
en 2010 laten een lichte daling zien van het aantal leaseauto’s. Voor het jaar 2014 zijn 
nog geen cijfers bekend. De verwachting is dat de leasevloot in 2014 licht zal dalen ten 
opzichte van 2013. Hierbij wordt opgemerkt dat niet iedere leaserijder ook een bijtelling 
heeft – omdat hij bijvoorbeeld niet meer dan 500 km privé rijdt – en niet iedere 
werknemer of ondernemer met een bijtelling gebruik maakt van een leaseauto.   

Reactie op Antwoord 7  

Waar het om gaat is hoeveel personen gevolgen ondervinden van een wijziging in een 
bijtellingsregime. Bijtelling is niet alleen van toepassing op zakelijke auto’s die worden 
geleased en door de werknemer of de ondernemer ook privé worden ingezet, maar ook 
op auto’s die eigendom zijn van bedrijven, die door bedrijven zijn gekocht. In totaal zijn 
er rond de 1.000.000 (1 miljoen) personenauto’s die zakelijk geregistreerd staan en in 
privé gebruikt worden door werknemers. Bronnen als RDW, RDC en de Belastingdienst 
kunnen dit bevestigen.  

Vraag 8 Hoeveel mensen kiezen voor een kilometerregistratie teneinde de bijtelling te 
voorkomen? Hoe gaat voorkomen worden dat meer mensen gebruik maken van de 
rittenregistratie teneinde bijtelling te voorkomen?   

Antwoord 8 Exacte aantallen van werknemers en ondernemers die een rittenregistratie 
bijhouden met het oog op een nihil-bijtelling zijn niet bekend. De bijtelling wordt op nihil 
gesteld als de auto aantoonbaar voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden 
wordt gebruikt. Hierbij geldt een vrije bewijsleer. Dit betekent in de praktijk dat meestal 
een sluitende rittenregistratie wordt bijgehouden. Dit kan echter ook op andere wijze 
worden aangetoond. Ook kan er sprake zijn van  

een bijzondere regeling waardoor een rittenregistratie niet nodig is, bijvoorbeeld in geval 
van een bestelauto waarop een verbod op privégebruik van toepassing is of waarvoor 
een zogenoemde verklaring “uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” is afgegeven. Er is 
geen aanleiding om te veronderstellen dat meer mensen zullen afzien van privégebruik 
van de auto van de zaak om zo een bijtelling te voorkomen. Of meer mensen om deze 
reden gebruik maken van de rittenregistratie is niet alleen afhankelijk van de hoogte van 
de bijtelling. Het zal in alle gevallen een persoonlijke afweging zijn of men de auto ook 
voor privédoeleinden gaat gebruiken.   

Reactie op Antwoord 8 

De Belastingdienst houdt dit bij middels een 500km verklaring. De Belastingdienst geeft 
aan dat zij rond de  220.000 verklaringen heeft ontvangen. Deze cijfers zijn wel degelijk 
voorhanden. 

Vraag 9 Hoe verhoudt de bijtelling en belasting op auto’s in Nederland zich tot de andere 
landen in Europa?   

Antwoord 9 In alle EU-lidstaten wordt een houderschapsbelasting geheven, een 
periodieke heffing op het houden van een auto, zoals in Nederland de MRB. Een aantal 
landen kent geen aanschafbelasting of bijtelling, terwijl anderen daar hoge tarieven, 
onderscheidenlijk percentages, voor hanteren. Ook zijn er landen die tol heffen op 
bepaalde wegen of die gebruik maken van enigerlei vorm van kilometerbeprijzing. Zowel 
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de hoogte als de grondslagen van de belastingen zijn per lidstaat verschillend. Voor een 
volledig overzicht van verbruiksbelastingen op auto’s in de OESO-lidstaten verwijs ik u 
naar het OESO-rapport “Consumption Tax Trends 2012” 3 en het werkdocument van de 
OESO “Personal Tax treatment of Company Cars and Commuting Expenses”.4   

Reactie op Antwoord 9 

Duidelijk wordt uit deze rapporten dat Nederland behoort tot de landen in Europa die de 
hoogste belasting heffen voor het gebruik van een zakelijke auto voor privédoeleinden en 
feit is dat deze belasting nu weer verhoogd dreigt te worden. 

Vraag 10 Nodigt het hoge bijtellingspercentage uit tot onnodig veel gebruik van de ter 
beschikking gestelde auto? Hoe vaak wordt hier nu gebruik van gemaakt?   

Antwoord 10 Het aantal privékilometers dat een werknemer maakt met de auto van de 
zaak is afhankelijk van verschillende factoren. Hierbij spelen ook afspraken tussen 
werkgevers en werknemers een grote rol. In veel gevallen zijn beperkingen opgelegd aan 
werknemers met betrekking tot het aantal te rijden privékilometers. Werknemers voor 
wie het algemene bijtellingspercentage een bezwaar is, kunnen kiezen voor een zuiniger 
auto met een verlaagd bijtellingspercentage. Een andere optie is om de ter beschikking 
gestelde auto niet, of op (kalender)jaarbasis voor maximaal 500 kilometer, voor 
privédoeleinden te gebruiken. In dat laatste geval wordt de bijtelling op nihil gesteld.   

Reactie op Antwoord 10 

In de afgelopen jaren hebben gezien dat rijders van een zakelijke auto gevoelig zijn voor 
een financiële prikkel. Dit heeft zich geuit in het massaal kiezen van auto’s uit de lagere 
bijtellingscategorieën. In de huidige bijtellingssystematiek is geen enkele prikkel om 
minder privékilometers te maken zodra een berijder boven de 500 privékilometers per 
jaar uitkomt. Of een berijder nu 100 of 1.000 kilometer per maand rijdt: zijn bijtelling 
blijft gelijk. Onderzoek van VAvdZ wijst uit dat zakelijke rijders bereid zijn minder 
autokilometers te maken als ze daar een netto besparing mee realiseren. Bij 1.500 euro 
per jaar, zegt 40% minder privékilometers te gaan maken.  

Daarom zijn wij ervan overtuigd dat een gestaffelde bijtelling het aantal autokilometers 
vermindert en daarmee de CO2-uitstoot! Dit zou ook de milieuorganisaties meer moeten 
aanspreken dan het promoten van (enigszins) milieuvriendelijke auto’s zonder enige rem 
op het privégebruik. 

Vraag 11 Kan toegelicht worden waarom er in artikel 3.20 van de Wet 
inkomstenbelasting 2011 wordt uitgegaan van een jaarbasis en in artikel 13bis van de 
Wet op de loonbelasting 1964 van een kalenderjaarbasis?  

Antwoord 11 Dat in artikel 3.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) de 
term “jaarbasis” gehanteerd wordt en in artikel 13bis van de Wet op de loonbelasting 
1964 (Wet LB 1964) de term “kalenderjaarbasis”, betreft geen inhoudelijk verschil. In 
beide gevallen wordt het privégebruik van de auto per kalenderjaar beoordeeld. Omdat 
de systematiek van de loonbelasting (inhouding per loontijdvak) verschilt van die van de 
inkomstenbelasting (heffing per kalenderjaar), wordt sinds 1 januari 2006 in artikel 13bis 
van de Wet LB 1964 de term “kalenderjaarbasis” gehanteerd.5   

Vraag 12 Hoeveel nieuwe auto’s worden er naar verwachting per bijtellingscategorie op 
de markt gebracht in 2014, 2015 en 2016 en hoeveel waren dat er in 2013?   

Vraag 21 Kan een overzicht worden gegeven van aantallen te verwachten leaseauto's per 
bijtellingscategorie voor de komende tien jaar startend met 2016?   
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Antwoord op de vragen 12 en 21 De afgelopen jaren hebben laten zien dat nieuwe auto’s 
die op de markt worden gebracht steeds zuiniger worden. Deze tendens zet zich ook door 
in de jaren 2015 en 2016. Deze technologische ontwikkelingen zijn de aanleiding om de 
CO2-uitstootgrenzen aan te scherpen. Niet alleen om de belastingopbrengst op peil te 
houden, maar ook om de vergroeningsprikkel evenwichtig te houden. Als een leaserijder 
na afloop van zijn contract wil blijven opteren voor een auto met een vergelijkbaar 
bijtellingspercentage kan hij op basis van het beschikbare aanbod een vergelijkbare 
keuze maken. Op basis van de verwachte ontwikkelingen in het aanbod zal deze keuze 
ook mogelijk zijn. Terwijl de huidige 14% nu een populaire leasecategorie is, zal het 
aanbod nieuwe auto’s in deze categorie tot en met 2016 teruglopen. Door de snelle 
technologische ontwikkelingen in de automarkt wordt het aanbod nieuwe auto’s met een 
CO2-uitstoot van 1-50 gram/km juist steeds diverser. Dat betekent dat in de jaren 2016 
en verder de 15%-categorie (1-50 gram/km) naar verwachting stapsgewijs de rol gaat 
overnemen die de 14%-categorie (50-85 gram/km) nu vervult. Dit betekent dat de auto 
die nu verkocht wordt in de categorie 50-85 gram/km (nu 14%) in 2016 meer en meer 
vervangen zal worden door een auto in de categorie 1-50 gram/km (straks 15%). De 
daarmee gepaard gaande CO2-reductie past in de doelstellingen van het Energieakkoord 
voor duurzame groei.    

Naar verwachting zal van de nieuwe leasecontracten in 2016 circa 5% in de 4%-
categorie, circa 18% in de 15%-categorie, circa 59% in de nieuwe 21%-categorie en 
circa 18% in de 25%- categorie worden afgesloten. Voor de jaren na 2016 zal de 
ontwikkeling van het aantal leaserijders, het aanbod en het aantal leaseauto’s mede 
afhankelijk zijn van de nog te maken keuzes in het kader van Autobrief 2.0.                                                

Reactie op Antwoord vraag 12 

Anders dan in voorgaande jaren worden de CO2-grenzen van de bijtellingscategorieën 
niet alleen aangescherpt, maar ook nog naar een volgende bijtellingscategorie verplaatst. 
Het volume van auto’s uit de 14%-categorie verschuift op deze manier volledig naar de 
21%-categorie. 

Vraag 13 Kan een nadere onderbouwing gegeven worden van de verwachte budgettaire 
effecten en de budgetneutraliteit?   

Vraag 25 Kan precies aangegeven worden welke budgettaire effecten de in de derde nota 
van wijziging voorgestelde aanpassing van de bijtelling heeft in de ramingen, zowel de 
budgettaire opbrengsten als de dervingen, voor elk van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 
en 2019? Kan dit overzicht worden gegeven zowel ten opzichte van de uitgangssituatie 
van het Belastingplan als ten opzichte van de uitgangssituatie van het Belastingplan 
inclusief de tweede nota van wijziging?   

Vraag 26  Kan precies aangegeven worden welke budgettaire effecten de in de derde 
nota van wijziging voorgestelde aanpassing van de BPM heeft in de ramingen, zowel de 
budgettaire opbrengsten als de dervingen, voor elk van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 
en 2019? Kan dit overzicht worden gegeven zowel ten opzichte van de uitgangssituatie 
van het Belastingplan als ten opzichte van de uitgangssituatie van het Belastingplan 
inclusief de tweede nota van wijziging?   

Vraag 27 Kan precies aangegeven worden welke budgettaire effecten de in de derde nota 
van wijziging voorgestelde aanpassing van de motorrijtuigenbelasting heeft in de 
ramingen, zowel de budgettaire opbrengsten als de dervingen, voor elk van de jaren 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019? Kan dit overzicht worden gegeven zowel ten opzichte 
van de uitgangssituatie van het Belastingplan als ten opzichte van de uitgangssituatie 
van het Belastingplan inclusief de tweede nota van wijziging?   
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Antwoord op de vragen 13 en 25, 26 en 27 De aanpassing van de bijtellingspercentages 
leidt in 2016 tot een opbrengst van € 25 miljoen en de verhoging van de tarieven in de 
drie hoogste schijven van de BPM tot een opbrengst van € 20 miljoen. De maatregelen in 
de MRB leiden tot een derving van € 45 miljoen. Per saldo is er dus sprake van 
budgetneutraliteit. In de derde nota van wijzing worden de tarieven in de BPM per gram 
CO2-uitstoot  in de hoogste drie schijven verhoogd met respectievelijk € 11, € 21 en € 
42. Deze verhoging leidt tot een budgettaire opbrengst van naar verwachting € 20 
miljoen in 2016. Hiervan wordt € 17 miljoen gerealiseerd door de verhoging van het 
tarief van de schijf met een CO2-uitstoot van 106 tot 155 gram/km, € 2 miljoen door de 
verhoging van het tarief van de schijf met een CO2-uitstoot van 155 tot 174 gram/km en 
€ 1 miljoen door de verhoging van het tarief van de hoogste schijf. Hierbij is rekening 
gehouden met de nieuwe schijfgrenzen in 2016 en is een inschatting gemaakt van het 
aantal auto’s dat in 2016 per schijf verkocht wordt. Deze opbrengst van € 20 miljoen 
geldt zowel ten opzichte van de uitgangssituatie van het Belastingplan 2015, als ten 
opzichte van de uitgangssituatie van het Belastingplan 2015, inclusief de tweede nota 
van wijziging. In de tweede nota van wijziging wordt, in plaats van het volledige tarief in 
2016, voor auto’s met een CO2-uitstoot van niet hoger dan 50 gram/km de MRB-
vrijstelling omgezet in een half tarief. Gezien het te verwachten aantal auto’s in deze 
categorie in 2016 werden de kosten van dit 
halftarief ingeschat op € 37 miljoen in 2016. In de derde nota van wijziging wordt voor 
nulemissie- auto’s het halftarief vervangen door een volledige vrijstelling. Rekening 
houdend met alle wijzigingen ten opzichte van de tweede nota van wijziging wordt de 
aanvullende derving van de maatregelen in de MRB in de derde nota van wijziging 
geschat op € 8 miljoen. De wijzigingen in de bijtelling zoals die in de tweede nota van 
wijziging zijn gepresenteerd zouden leiden tot een opbrengst van € 37 miljoen in 2016. 
De wijzigingen in de bijtellingspercentages in de derde nota van wijziging leiden tot een 
opbrengst van € 25 miljoen in 2016, € 12 miljoen minder dan de in de tweede nota van 
wijziging voorziene opbrengst.   Na 2016 zijn de budgettaire consequenties in de BPM, 
MRB en bijtelling mede afhankelijk van de nog te maken keuzes in de Autobrief 2.0.   
 
Vraag 14 Kan aangegeven worden in hoeverre de voorgestelde aanpassingen in de derde 
nota van wijziging bijdragen aan de doelstellingen van het Energieakkoord?   

Antwoord 14 In het Energieakkoord is het kabinet met maatschappelijke organisaties 
overeengekomen elektrische auto's tot 2018 fiscaal te blijven stimuleren. Daarbij voelt 
het kabinet zich gebonden aan de ambitie om in 2020 200.000 elektrische en semi-
elektrische voertuigen op de weg te hebben. De verwachting is dat het pakket voor 2016 
bijdraagt aan het behalen van die doelstellingen.    

Vraag 15 Blijft na het wijzigen van de autobelastingen de bijtelling voor auto's die meer 
dan vijftien jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen gebaseerd op de 
taxatiewaarde?   

Antwoord 15 De waarde van een auto die meer dan vijftien jaar geleden voor het eerst in 
gebruik is genomen, wordt wat betreft de bijtelling gesteld op de waarde in het 
economische verkeer. Dit is bepaald in artikel 3.20, achtste lid, van de Wet IB 2001 en 
artikel 13bis, achtste lid, van de Wet LB 1964. Met de wijzigingen van de autobelastingen 
in het Belastingplan 2015 wordt dit niet gewijzigd.   

Vraag 16 Is het juist dat voor een doorsnee zakelijke auto – bijvoorbeeld een Ford Focus 
- die het autobedrijf een kleine 20.000 euro omzet oplevert, ongeveer het dubbele aan 
belasting betaald moet worden?   

Antwoord 16 Meer in het algemeen kan ik - in antwoord op hetgeen ik uit deze vraag 
begrijp - zeggen dat de Ford Focus een CO2-uitstoot heeft – afhankelijk van het model 
en brandstof – variërend tussen 88 en 169 gram/km. Het meest verkochte model van de 
Ford Focus heeft een CO2-uitstoot van 112 gram/km. Indien de technologische 
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ontwikkeling doorzet en het meest verkochte model in 2016 een CO2-uitstoot van 106 
gram/km of minder heeft, verandert de hoogte van de BPM voor dit model niet. Ook voor 
de MRB verandert er niets. Bij de bijtelling blijft relevant dat bestaande leasecontracten 
worden ontzien. Indien iemand in 2016 een nieuw leasecontract afsluit, hangt het van 
het gekozen model af welk bijtellingspercentage op dat moment van toepassing zal 
worden. Indien de CO2-uitstoot van het meest verkochte model zoals verwacht lager zal 
uitkomen dan 106 gram/km, zal er ook voor deze auto dus heel weinig veranderen. De in 
de vraag opgenomen stelling dat voor deze auto het dubbele aan belasting moet worden 
betaald, kan ik dan ook niet plaatsen.    

Reactie op Antwoord 16 

VAvdZ heeft in kaart gebracht dat, rondom een auto die een autobedrijf nog geen € 
20.000 aan omzet oplevert, in totaal voor € 40.000 belastingen stromen. 

Ford Focus 1.6tdci Titanium 
48 maanden, 30.000 km per jaar 
 
Aanschafprijs exclusief BTW/BPM  18.893  
 
BTW bij aanschaf                          3.968 
BPM                                    5.364 
Leges                                         57 
BTW kosten rijklaar maken                  182 
BTW op 48 leasetermijnen                   6.881 
HSB 48 maanden                               5.296 
Accijns op 5040 liter diesel                   2.290 
BTW op 5040 liter diesel                      1.217 
Totaal aan belastingen                       25.255 
 
En daar komt dan nog belasting op privégebruik bij: 
4 jaar 25% bijtelling                       15.041 
 

Mocht de bedoelde Ford in de 21%-categorie komen te vallen, dan betaalt de berijder € 
12.634 aan bijtelling, maar dat maakt nog steeds dat er voor circa € 40.000 aan 
belastingen stromen rondom deze auto. 

Vraag 17 Kan er een overzicht worden gegeven van de CO2-grenzen in samenhang met 
de technologische ontwikkeling voor de komende tien jaar zodat er geen budgettair gat 
ontstaat?   

Vraag 18 Kan de technologische ontwikkeling meegenomen worden bij de herziening van 
het belastingstelsel omtrent de autobelastingen?   

Antwoord op de vragen 17 en 18 Om de ontwikkeling van CO2-emissies te bepalen is 
mede gebruik gemaakt van het door TNO ontwikkelde kostenoptimalisatiemodel. Dit 
model is ontwikkeld voor de Europese Commissie om een inschatting te kunnen maken 
van de impact van het Europese CO2-beleid voor personen- en bestelauto’s. Met dit 
model kan per fabrikant de optimale CO2-reductie per voertuigsegment worden bepaald 
waarbij de totale kosten voor het halen van de afspraken op basis van het Europese 
bronbeleid voor de autofabrikant zo laag mogelijk zijn. Op dit model wordt uitgebreid 
ingegaan in het in het antwoord op vraag 3 genoemde evaluatierapport van de 
autogerelateerde belastingen. Daarin worden ook de ontwikkelingen van de CO2-emissies 
voor de komende jaren beschreven. Dit rapport en de rekenmethode zullen ook worden 
gebruikt in het kader van de Autobrief 2.0.   
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Vraag 19 Hoe lang blijft het voorstel voor 2016 met de technologische ontwikkeling in het 
achterhoofd budgettair voldoende?   

Antwoord 19 Ik interpreteer de vraag zo dat wordt gevraagd hoe lang het voorstel voor 
2016 gezien de technologische ontwikkelingen budgettair houdbaar is. Allereerst hecht ik 
eraan te benadrukken dat de CO2-aanscherpingen alleen relevant zijn voor de BPM 
(nieuwverkopen) en de in 2016 nieuw af te sluiten leasecontracten. Voor de rest van het 
rijdende wagenpark hebben de jaarlijkse CO2- aanscherpingen geen financiële 
consequenties. Zolang de CO2-uitstoot onderdeel uitmaakt van de belastinggrondslag 
van de autogerelateerde belastingen zullen jaarlijkse aanpassingen noodzakelijk blijven 
om de technologische ontwikkelingen te kunnen bijbenen en stabiele belastinginkomsten 
te realiseren. In Wet uitwerking autobrief is een jaarlijkse aanscherping geregeld voor de 
periode 2012-2015. De voorstellen borduren daar op voort. Op basis van het 
referentiescenario uit meergenoemd evaluatierapport over de autogerelateerde 
belastingen is gekozen voor een aanscherping van de schijfgrenzen in de BPM en de 
bijtelling van enkele grammen. Daar staat  tegenover dat hoe harder de technologische 
ontwikkelingen gaan en hoe sneller de CO2-uitstoot dichter bij de 0 gram/km komt, des 
te stabieler de grondslag wordt en geringer de noodzaak tot aanscherping.   

Vraag 20 Hoeveel leaserijders bevinden zich in elke CO2-categorie?   

Antwoord 20 In 2013 bevond 8% van de nieuwe zakelijke auto’s zich in de 0%-categorie, 
34% in de 14%- categorie, 37% in de 20%-categorie en 21% in de 25%-categorie.6   

Vraag 21 Kan een overzicht worden gegeven van aantallen te verwachten leaseauto's per 
bijtelllingscategorie voor de komende tien jaar startend met 2016?   

Antwoord 21 Zie vraag 12.   

Vraag 22 Kan aangegeven worden hoe de tabel van Artikel XIII over de belasting van 
personenauto's en motorrijtuigen (BPM) luidde voor en na de nota's van wijziging?   

Antwoord 22 In het wetsvoorstel Belastingplan 2015, dat op Prinsjesdag aan uw Kamer is 
aangeboden, was geen aanpassing van de tabel van artikel 9, eerste lid, van de Wet BPM 
1992 voorzien. Voor indiening van de nota’s van wijziging luidde de tabel dus zoals de 
tabel komt te luiden met ingang van 1 januari 2015. In Belastingplan 2014 is – via een 
wijziging van de Wet uitwerking autobrief – bepaald dat die tabel met ingang van 1 
januari 2015 als volgt komt te luiden.   

Tabel per 1 januari 2015 [tabel verwijderd] 

Met de tweede nota van wijziging is de tabel van artikel 9, eerste lid, van de Wet BPM 
1992 via artikel XIII van het Belastingplan 2015 aangepast. Bij deze aanpassing zijn 
slechts de CO2-grenzen aangepast. De laatste vier rijen van de derde kolom zijn ook 
aangepast vanwege de aanpassing in de CO2-grenzen in de eerste twee kolommen van 
de tabel. De tabel luidde na de tweede nota van wijziging als volgt.   

Tabel per 1 januari 2016 overeenkomstig tweede nota van wijziging [tabel verwijderd] 

Met de derde nota van wijziging zijn de tarieven van de hoogste drie CO2-klassen uit de 
tabel aangepast. Het gaat om de laatste drie rijen van de vierde kolom. De laatste twee 
rijen van de derde kolom zijn ook aangepast vanwege de aanpassing van de tarieven in 
vierde kolom. De tabel luidt na de derde nota van wijziging als volgt.   

Tabel per 1 januari 2016 overeenkomstig derde nota van wijziging [tabel verwijderd] 
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Vraag 23 Kan voor de tien meest verkochte auto’s in Nederland in 2013, dan wel de 
eerste negen maanden van 2014, aangegeven worden wat de BPM op deze auto’s zou 
zijn zonder deze nota van wijziging en na deze nota van wijziging?   

Antwoord 23 De meest verkochte uitvoeringen van de tien meest verkochte auto's in de 
eerste negen maanden van 2014 hebben alle een CO2-uitstoot die niet hoger is dan de 
ondergrens van de middelste schijf in de BPM. Voor al deze uitvoeringen heeft de 
verhoging van de tarieven in de drie hoogste schijven van de BPM dus geen gevolgen. 
Indien in 2016 weer nieuwe en zuiniger uitvoeringen van deze auto's op de markt zullen 
zijn, zal ook voor deze auto’s de BPM niet stijgen als gevolg van de maatregelen.   

Vraag 24 Hoeveel gaat elke leaserijder gemiddeld meer betalen ten opzichte van 2014?   

Antwoord 24 Voor bestaande leasecontracten geldt dat de wetgeving zoals deze gold ten 
tijde van het afsluiten van het contract blijft gelden voor een maximale periode van 60 
maanden. Bestaande contracten worden dus ontzien en de destijds geldende 
bijtellingspercentages blijven gedurende de looptijd van het leasecontract onverkort van 
toepassing. Pas bij het afsluiten van een nieuw leasecontract in 2016 kan de leaserijder 
worden geconfronteerd worden met de nieuwe bijtellingspercentages. Welk 
bijtellingspercentage van toepassing wordt, hangt af van de door de leaserijder gekozen 
auto.  Alleen indien iemand nu een auto heeft met bijvoorbeeld 14% bijtelling en hij in 
2016 eenzelfde model auto met eenzelfde CO2-uitstoot wil kopen, kan hij geconfronteerd 
worden met een hogere bijtelling. Als hij wil blijven opteren voor een auto met een laag 
bijtellingspercentage, zal hij kunnen kiezen voor een zuiniger auto. En die keuze is er. 
Door de snelle technologische ontwikkelingen van de automarkt wordt het aanbod met 
een CO2-uitstoot van 1-50 gram/km steeds diverser. De afgelopen jaren heeft deze 
ontwikkeling zich voorgedaan binnen bestaande modellen. Jaarlijks worden van deze 
modellen nieuwe uitvoeringen op de markt gebracht die een steeds lagere CO2-uitstoot 
laten zien. Het aanbod varieert van kleine compacte auto’s tot grote auto’s in het zakelijk 
segment. Dit aanbod is mede gecreëerd door de combinatie van nationaal 
stimuleringsbeleid en Europees bronbeleid. Het reeds vastgestelde beleid leidt de 
komende jaren tot een beperkter aanbod en dus ook tot lagere aantallen in de huidige 
14%-categorie. Doordat de auto-industrie zijn aanbod blijft vergroenen ontstaat er een 
verschuiving naar aanbod in lagere CO2-uitstootklassen. Daardoor heeft de leaserijder in 
2016 de keuze voor een voertuig met hetzelfde comfort maar met een CO2-uitstoot die 
per saldo lager ligt. Uitgaande van de budgettaire opbrengst van de aanpassing van de 
bijtellingscategorieën zou het de leaserijder gemiddeld € 21 extra belasting over de 
bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak per maand hebben gekost. Het 
voorstel zoals het kabinet dat nu voor ogen heeft, kost de leaserijder gemiddeld € 14 
extra belasting per maand.   

Reactie op antwoord vraag 24 

Dit gemiddelde is niet correct. Gemiddeld duurt een leasecontract tussen de drie en de 
vier jaar. De verhoging van de belasting wordt dus volledig betaald door de rijders van 
een zakelijke auto die in 2016 aan een andere auto toe zijn. Dit betekent dat de 
genoemde bedragen met factor 4 vermenigvuldigd moeten worden.  

Vraag 25 Kan precies aangegeven worden welke budgettaire effecten de in de derde nota 
van wijziging voorgestelde aanpassing van de bijtelling heeft in de ramingen, zowel de 
budgettaire opbrengsten als de dervingen, voor elk van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 
en 2019? Kan dit overzicht worden gegeven zowel ten opzichte van de uitgangssituatie 
van het Belastingplan als ten opzichte van de uitgangssituatie van het Belastingplan 
inclusief de tweede nota van wijziging?   

Antwoord 25 Zie vraag 13.   
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Vraag 26 Kan precies aangegeven worden welke budgettaire effecten de in de derde nota 
van wijziging voorgestelde aanpassing van de BPM heeft in de ramingen, zowel de 
budgettaire opbrengsten als de dervingen, voor elk van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 
en 2019? Kan dit overzicht worden gegeven zowel ten opzichte van de uitgangssituatie 
van het Belastingplan als ten opzichte van de uitgangssituatie van het Belastingplan 
inclusief de tweede nota van wijziging?   

Antwoord 26 Zie vraag 13.   

Vraag 27 Kan precies aangegeven worden welke budgettaire effecten de in de derde nota 
van wijziging voorgestelde aanpassing van de motorrijtuigenbelasting heeft in de 
ramingen, zowel de budgettaire opbrengsten als de dervingen, voor elk van de jaren 
2015, 2016, 2017, 2018 en 2019? Kan dit overzicht worden gegeven zowel ten opzichte 
van de uitgangssituatie van het Belastingplan als ten opzichte van de uitgangssituatie 
van het Belastingplan inclusief de tweede nota van wijziging?   

Antwoord 27 Zie vraag 13   

Vraag 28 Treedt er per 1 januari 2015 een wijziging op in de doelgroep die gebruik mag 
maken van de aftrekpost weekenduitgaven gehandicapten als gevolg van de vele 
wijziging die zich in de zorg voordoen, zoals de WLZ en de WMO? Zo ja, welke wijziging?   

Antwoord 28 Nee, hierin treedt geen wijziging op. Met de wijzigingen in de zorg is geen 
wijziging beoogd in de reikwijdte van de regeling weekenduitgaven voor gehandicapten. 
De verwijzing in artikel 20 van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 zal 
zodanig worden aangepast dat de doelgroep dezelfde blijft. 

 

 


