
Update Autobrief II blijft achter in 
verwachtingen 
Op 25 januari heeft staatssecretaris Wiebes een gewijzigde Autobrief ll naar de Tweede 

Kamer gestuurd. Deze is vrijwel gelijk aan de eerste versie, met (slechts) een paar 

aanpassingen. Die hebben bovendien vooral betrekking op bijtellingen en wat 

belastingkortingen. Niet helemaal onbelangrijk, maar toch… Waar is echter de visie 

hierachter? 

Toen de Autobrief II uitkwam reageerde de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) bij monde van 

toenmalig directeur Sandra Molenaar als volgt: ‘De plannen van Wiebes zoals hij die in 

Autobrief II ontvouwt, onderschrijven wat VZR al eerder constateerde: een te beperkte 

scope van de politiek, de beleidsmakers en de belangenorganisaties. De focus is (vrijwel) 

uitsluitend op het bijtellingsvraagstuk en leaseauto’s. Bijtelling in het algemeen en lagere 

bijtellingscategorieën in het bijzonder hebben daarmee (te) veel invloed op de samenstelling 

van het zakelijke wagenpark gehad. Wiebes geeft bovendien in alle berichtgeving in de 

media onomwonden aan dat de auto een melkkoe is en zal blijven. Linksom of rechtsom. Dat 

gaat ons toch echt te ver. Het voert alleen de druk maar op om uit te zien naar (betere) 

alternatieven voor de zakelijke rijder.’  

Er zijn in deze update wel wat tariefsverlagingen voor particuliere auto’s meegenomen 

(onder meer BPM voor auto’s met lage of geen CO2-uitstoot en wat korting in de sfeer van 

motorrijtuigenbelasting), maar vooralsnog wordt verder op geen enkele manier ingegaan op 

de veranderende samenleving, zoals VZR destijds graag zou zien. VZR gaf daartoe een 

voorzet met haar plan voor Mobiliteitsbudget Generatie 2.   

Op het moment dat op allerlei terreinen in de maatschappij driftig wordt gesleuteld aan het 

concept van mobiliteit  voor de zakelijke rijder komt Wiebes niet veel verder dan wat 

geschuif met geld. De wereld van de zakelijke rijder verandert, met opties uiteenlopend van 

mobiliteitsbudgetten tot de gedeelde zakelijke auto in combinatie met andere vormen van 

transport in het verschiet en in de praktijk ook al uitgevoerd. 

Geen update om van wakker te liggen dus. 

Of juist wel? 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/19/autobrief-ii-eenvoudiger-stabieler-en-meer-milieuwinst

