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1.  Autobelastingen nu

Al meer dan een eeuw heft de overheid belastingen op aanschaf, bezit en gebruik 
van motorvoertuigen. Omdat de meeste ANWB-leden een auto hebben, gaat deze 
visie over belastingen op privéauto’s (auto’s van particulieren). De uitgangspunten 
en richting van deze visie zijn ook toe te passen op andere motorvoertuigen. 

Het autobelastingstelsel is ontstaan in 1909 met de invoering van ‘luxe-belasting’ 
(nu BPM) en uitgebreid met de wegenbelasting (nu motorrijtuigenbelasting) in 1927 
en de benzineaccijns in 1931. Een voorstel voor een ander stelsel (de Wet kilometer-
prijs) strandde in 2010. Sindsdien lijkt het politieke en maatschappelijke debat  
verstomd. De ANWB ziet drie redenen om dit debat weer aan te slingeren:

1. Het autobelastingstelsel is ingewikkeld, onvoorspelbaar en op onderdelen oneerlijk.
2. Er bestaat onder onze leden onbekendheid, onduidelijkheid en onvrede rond dit 

stelsel; een groot deel van hen ziet liever een ander stelsel. 
3. Het stelsel is op lange termijn niet houdbaar door nationale, Europese en  

mondiale trends en ontwikkelingen.

Reden voor de ANWB om op te komen voor onze leden en het debat niet te laten  
verstommen. Zij hebben -net als de auto(lease)branche- belang bij een eerlijk,  
evenwichtig en toekomstvast autobelastingstelsel. Met deze visie wil de ANWB het 
maatschappelijke en politieke debat aanjagen. Ook voor de overheid is er reden om 
niet te stoppen met denken: de eerste twee punten hierboven raken aan de maat-
schappelijke steun voor het stelsel en het derde punt aan de houdbaarheid ervan.

1.1.  Analyse autobelastingstelsel

Kijkend naar het huidige autobelastingstelsel constateert de ANWB een:
1. …scheve balans tussen de inkomsten uit autobelastingen en  

overheidsuitgaven aan infrastructuur en mobiliteit;
2. …hoge belastingdruk op auto’s;
3. …veelheid aan bijzondere regelingen;
Hieronder worden deze drie constateringen toegelicht.

1. Scheve balans tussen inkomsten en uitgaven 
Autobelastingen zijn in de loop der tijd voor verschillende doelen aangewend. Zo was de 
wegenbelasting bij aanvang (1927) bedoeld om het Wegenfonds te voeden, waaruit het 
Rijk de aanleg van wegen betaalde. In 1934 werd dit ontkoppeld: wegenbelasting werd 
motorrijtuigenbelasting en Wegenfonds werd Verkeersfonds. Uit dit Verkeersfonds werd 
voortaan alle infrastructuur betaald, ook spoorlijnen en waterwegen.

Sinds de jaren ’60 zijn het autobezit en autogebruik explosief gegroeid. Dit levert 
het Rijk meer belastinginkomsten op. Die vloeien naar de schatkist (de algemene 
middelen) en worden voor een klein deel besteed aan infrastructuur en automobi-
liteit. Anno 2013 zijn de directe autobelastinginkomsten ca. €14 miljard (BPM, MRB, 
provinciale opcenten en brandstofaccijnzen),  waar ca. €8 miljard aan infra- en mobi-
liteitsuitgaven tegenover staan. Daarnaast ontvangt de overheid ca €7 miljard aan 
indirecte inkomsten, zoals BTW, assurantiebelasting en bijtelling. Vanaf 2014 wordt 
de balans nog schever door bezuinigingen op het Infrastructuurfonds en de lasten-
verzwaringen voor auto’s. Kortom, de verhouding tussen inkomsten en uitgaven is 
uit balans geraakt en ondoorzichtig geworden voor autobezitters.

•
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 2. Hoge belastingdruk op auto´s
De grafieken hieronder laten zien dat privéauto’s gemiddeld veel belasting per kilo-
meter betalen, waar lagere Rijksuitgaven tegenover staan. Voor vrachtauto’s geldt 
het omgekeerde: relatief weinig belasting en hoge Rijksuitgaven per kilometer. 
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De belastingdruk op privéauto’s is in Nederland ook hoger ten opzichte van ons 
omringende landen, zo blijkt uit de onderstaande grafieken.

3. Veelheid aan bijzondere regelingen 
Binnen de autobelastingen bestaan vele bijzondere regelingen voor specifieke 
groepen voertuigen. Het is een bonte verzameling van vrijstellingen en terug-
gaven van BPM, vrijstellingen, bijzondere tarieven en kortingen in de MRB, 
BTW-vrijstellingen bij zakelijk gebruik en (gedeeltelijke) teruggaven in de brand-
stofaccijns. Deze regelingen maken het stelsel ingewikkeld en zorgen voor een 
ongelijke fiscale behandeling van motorvoertuigen. 
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1.2.  Wat vinden onze leden1?  

De meeste leden zijn amper bekend met het autobelastingstelsel en de miljarden 
euro’s die erin omgaan. Als ze daarover verder worden geïnformeerd, ontstaat 
verbazing en onvrede over de veelheid én stapeling van belastingen op aanschaf, 
bezit en gebruik van auto’s. Ze zijn kritisch over de noodzaak en de besteding van 
de omvangrijke belastinginkomsten uit automobiliteit. Tegelijk overheerst een 
gevoel van gelatenheid: leden hebben hun auto nu eenmaal nodig en als individu 
kun je weinig veranderen aan belastingen. Wel vinden zij het belangrijk dat de 
ANWB ervoor waakt dat autobelastingen niet verder stijgen. 

In bredere zin wantrouwen leden de overheid op dit punt. Dat wordt vooral veroor-
zaakt door ervaringen uit het verleden. Leden vinden de diversiteit aan problemen 
en doelen, die de overheid in het verleden heeft opgeworpen om het autobelas-
tingstelsel te veranderen, niet geloofwaardig. Bovendien zijn leden – zeker de 
laatste jaren – geconfronteerd met een stapeling van veranderingen in de auto-
belastingen. Daardoor vinden zij het lastig om de juiste keuzes te maken. Allerlei 
voorstellen, die voortdurend veranderen en vaak niet doorgaan, versterken dat 
wantrouwen. Dat werkt door bij het oordeel over nieuwe overheidsplannen.

Een meerderheid van de leden vindt ‘betalen naar gebruik’ een eerlijk principe om 
kosten door te berekenen, die de overheid maakt voor infrastructuur en automobi-
liteit. Uit de kritiek van leden op het systeem van kilometerbeprijzing, dat het Rijk 
eind 2009 voorstelde, zijn uitgangspunten af te leiden voor een nieuw systeem 
gebaseerd op ‘betalen naar gebruik’. Zo moet iedereen meebetalen: in principe  
zijn er geen (of zo min mogelijk) categorieën voertuigen uitgezonderd. En weg-
gebruikers betalen samen niet meer dan nu. Ook moeten de autobelastingen  
tijdens de overgang naar een nieuw systeem volstrekt helder zijn.

De inkomsten die een nieuw systeem oplevert, vloeien naar wegen of andere  
oplossingen voor een vlottere verkeersdoorstroming. 
De meeste leden vinden het redelijk dat je met een schonere auto een lagere prijs 
betaalt dan met een meer vervuilende. Als de invoering van een milieugrondslag 
betekent dat de kosten voor bestaande voertuigen stijgen, moet de overheid die  
verandering geleidelijk doorvoeren om iedereen de kans te geven zich aan te passen. 

1 Deze paragraaf is gebaseerd op 
ledenonderzoeken, die de ANWB de 
afgelopen vier jaar heeft laten uitvoe-
ren, en op signalen van leden, die de 
afdeling Algemeen Ledenbelang heeft 
ontvangen. 
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Technisch moet een nieuw systeem eenvoudig, transparant en te controleren zijn. Het 
moet solide zijn, feilloos werken, fraudebestendig zijn en de privacy van weggebruikers 
garanderen. De kosten van het systeem moeten beperkt en beheersbaar zijn. 

In 2010 vond iets meer dan de helft van de leden de brandstofaccijnzen een 
gemakkelijke en goedkope variant om ‘betalen naar gebruik’ in te voeren.  
Wel vonden ze dan Europese afstemming noodzakelijk.  

1.3.  Trends en ontwikkelingen

Nationaal en internationaal zijn er trends en ontwikkelingen die invloed hebben 
op de (auto)mobiliteit en de inkomsten uit autobelastingen. Een overzicht.

Demografie
De bevolking verandert: er komen relatief minder jongeren en meer ouderen, 
mensen leven langer en willen langer mobiel blijven. Huishoudens worden kleiner 
in omvang en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Ook de beroeps-
bevolking verandert: meer vrouwen werken, er komen meer zelfstandigen zonder 
personeel en de pensioenleeftijd stijgt. Per saldo leiden al deze ontwikkelingen tot 
meer mobiliteit, maar het is onzeker hoe in de vervoersbehoeften wordt voorzien. 
De groei van de steden zet door, waardoor de bereikbaarheid van binnensteden 
een uitdaging wordt (minder auto, meer fiets en openbaar vervoer). In landelijke 
gebieden zal de bevolking blijven krimpen. 

Economie
Vanwege de crisis houden overheden, bedrijven en burgers de hand op de knip. De 
overheid brengt haar begroting op orde door te snijden in uitgaven (aan o.a. infra-
structuur) en belastingen te verhogen (ook op auto’s). Burgers en bedrijven kijken 
kritisch naar hun uitgaven, inclusief de kosten van mobiliteit. Veel mensen probe-
ren minder te rijden. Er worden minder nieuwe auto’s verkocht en nieuw verkochte 
auto’s zijn ‘klein en/of zuinig’. Dit alles leidt tot dalende belastinginkomsten voor 
de overheid. Het zorgt er ook voor dat het wagenpark minder snel verjongt, waar-
door de overheid sommige doelen rond klimaat, luchtkwaliteit en veilig verkeer 
pas later kan halen. 

Sociaal-cultureel
Mensen zijn zelfbewust en mondig. Het persoonlijk welbevinden staat voorop, de 
onderlinge solidariteit staat onder druk.  We willen gemak, maatwerk en alleen 
betalen voor wat we gebruiken. Mobiliteit wordt flexibeler. Van automobiliteit 
naar mobiliteit en Van bezit naar gebruik zijn twee belangrijke trends. ‘Slim Werken 
en Reizen’ (thuis-, flex- en telewerken; gebruik van mobiliteitsbudgetten) leidt 
tot flexibeler en minder woon-werk- en zakelijk verkeer. Simpel gezegd: naast de 
auto vaker het OV, een OV-fiets of deelauto. De auto blijft dominant in de totale 
mobiliteit: zo’n 75 procent van de kilometers die we met z’n allen afleggen. Wel 
zijn er aanwijzingen voor een afnemend belang van autobezit en -gebruik onder 
jongeren, onder andere vanwege de kosten, latere gezinsvorming en de wens om 
ook onderweg online te zijn. Autodelen neemt bij hen voorzichtig de plaats in van 
autobezit. Als het autobezit en -gebruik afnemen, leidt dat tot lagere belasting- en 
accijnsinkomsten voor de overheid.

ANWB-visie autobelastingstelsel



Technologie
De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Nieuwe auto’s worden scho-
ner, zuiniger, veiliger, stiller en rijden op termijn zelf. We doen en delen steeds meer 
via het internet. Ook de auto wordt opgenomen in het netwerk. Deze ‘connected 
car’ biedt kansen voor een efficiënter gebruik van de auto (en infrastructuur), 
nieuwe producten en diensten (hulpverlening bij pech en ongevallen) en voor 
toepassingen van het principe ‘betalen naar gebruik’ (bijvoorbeeld verzekeren per 
kilometer).

Verduurzaming
Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties streven naar minder CO2-
uitstoot, luchtverontreiniging en geluidsoverlast, ook van het wegverkeer. Hoewel 
nieuwe auto’s zuiniger en schoner worden, daalt de CO2-uitstoot van het gehele 
Nederlandse wagenpark maar langzaam. In 2000 lag de gemiddelde CO2-uitstoot 
van alle personenauto’s in Nederland op 190 gram per kilometer. In 2011 was dit 
licht gedaald tot 184. Dat komt doordat auto’s zwaarder zijn geworden. De laatste 
jaren worden auto’s weer lichter. Lichtere, schonere en zuiniger auto’s leiden voor 
de overheid tot lagere belastinginkomsten.

Politiek 
De Nederlandse politiek is het afgelopen decennium onvoorspelbaar gebleken:  
verkiezingen volgden elkaar snel op. Deze onvoorspelbaarheid zal eerder toene-
men dan afnemen en dat geldt dus ook voor overheidsbeleid op mobiliteit en  
fiscaliteit. 
De invloed van ‘Europa’ neemt toe. In een aantal Europese lidstaten moet nu al 
betaald worden voor het gebruik van sommige snelwegen. En steeds meer  
lidstaten kondigen plannen aan voor nieuwe betaalsystemen (wegenvignet, tol, 
kilometerheffing). Weggebruikers zijn niet gebaat bij een wirwar aan betaal- 
systemen. 
De Europese Commissie kijkt kritisch of het vrije verkeer van personen en goede-
ren en de werking van de Europese markt niet worden belemmerd. Zij streeft naar 
meer afstemming in de belastingen van lidstaten op auto’s en brandstoffen. Ook 
stelt zij ook ambitieuze doelen voor CO2-reductie in het gemotoriseerd wegverkeer: 

ANWB-visie autobelastingstelsel8
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60 procent minder uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990. Een van de  
manieren is het stellen van emissie-eisen aan nieuwe auto’s. Ook wil de Commissie 
dat de principes ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ meer worden  
toegepast op het gemotoriseerd wegverkeer.

Energie
De wereldbevolking groeit en de consumptie en mobiliteit in opkomende econo-
mieën nemen toe. De wereldvraag naar energie stijgt mee en dat beïnvloedt de 
energieprijzen in ons werelddeel. Zo zal de grotere vraag naar olie doorwerken in 
hogere brandstofprijzen aan de pomp. Voertuigen worden zuiniger en het aantal 
auto’s, dat niet (alleen) op benzine of diesel rijdt, groeit. Het Rijk zal daardoor  
minder accijnsinkomsten binnen krijgen. 

1.4.  Conclusies

Aan het eind van dit eerste hoofdstuk kan geconstateerd worden dat het huidige 
autobelastingstelsel… 

•	 …een	hoge	belastingdruk	op	privéauto’s	legt;	

•	 …een	onbalans	kent	tussen	de	inkomsten	uit	autobelastingen	en	 
 de uitgaven aan infrastructuur en mobiliteit; 

•	 …lastig	valt	te	doorgronden	door	leden,	onder	andere	door	de	stapeling	van		
 belastingen, de veelheid aan bijzondere regelingen en de voortdurende  
 aanpassingen;

•	 …niet	toekomstvast	is,	gezien	de	nationale	en	internationale	trends	en	 
 ontwikkelingen.

ANWB-visie autobelastingstelsel



2. Betalen voor de auto in 2040

Als automobilist betaal je in 2040 voor het gebruik van de auto en de weg. De 
vaste belastingen op de aanschaf en het bezit bestaan niet meer. Er zit geen belas-
ting meer op de brandstof of energie die je gebruikt. Auto’s zijn namelijk extreem 
zuinig en schoon en bovendien zijn er verschillende typen energiedragers. Voor de 
automobilist en de overheid verdient het daarom de voorkeur om het voertuig-
gebruik te beprijzen (belasten). 

Je betaalt per kilometer. Dat tarief per kilometer is niet zo hoog dat het je belem-
mert een auto te gebruiken. De prijs is transparant: de kosten voor het bouwen en 
onderhouden van het wegennet en het compenseren van nadelige effecten (uit-
stoot van CO2, schadelijke stoffen en geluid) zijn er in verwerkt. Dit principe geldt 
ook voor andere motorvoertuigen en voor collectief vervoer, zoals het openbaar 
vervoer en de luchtvaart. Elke reis heeft de juiste prijs. 

Het betaalstelsel voor de auto is begrijpelijk en voorspelbaar. Er zijn geen jaarlijkse 
wijzigingen die je koopkracht en/of de waarde van een auto onevenredig verlagen. 
Je krijgt makkelijk inzicht in de totale inkomsten en uitgaven van het systeem. 
Inkomsten uit het systeem en uitgaven aan infrastructuur en automobiliteit zijn 
in balans. De inkomsten worden besteed aan aanleg en onderhoud van wegen, 
het compenseren van nadelige effecten en het stimuleren van duurzame en veilige 
automobiliteit. Voor een deel kunnen ze ook besteed worden aan personenmobili-
teit, op voorwaarde dat automobilisten hiervan profiteren. 

Je kunt de prijs voor het gebruik van een auto makkelijk vergelijken met de prijzen 
van andere vervoermiddelen, zodat je altijd het meest geschikte vervoermiddel 
kunt kiezen. Elk maand ontvang je een rekening, waarop de in Nederland gereden 
werk- en privékilometers zijn uitgesplitst. Je betaalt rechtstreeks aan de 
Belastingdienst en/of aan de eigenaar van de wegen. Maar je kunt ook via een 
aanbieder betalen, bij wie je producten en diensten voor je mobiliteit afneemt. Je 
hoeft dus niet perse zelf een auto te bezitten; die kan ook in je abonnement zitten.
De registratie van het aantal gereden kilometers verloopt gemakkelijk via tech-

•
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niek in de auto of via je smartphone. Je kunt eenvoudig en veilig betalen voor het 
gebruik van de auto, tanken of opladen, hulp bij pech of ongeval, parkeren, verze-
kering en eventuele andere producten en diensten. Je heb altijd snel en makkelijk 
toegang tot je gegevens. Je privacy is door wetten en regels gewaarborgd. 

Als je met een auto door een lidstaat van de Europese Unie rijdt, kun je op dezelfde 
manier betalen voor het gebruik van de weg. De rekening krijg je thuisgestuurd. De 
lidstaten hebben afspraken gemaakt over de opbouw en bandbreedte van de prij-
zen en de techniek in de auto en langs de weg communiceren met elkaar. Ook in de 
Europese Unie geldt: elke reis heeft de juiste prijs. 

Om dit eindbeeld waar te maken, moeten tenminste drie zaken worden geregeld:

1. De geleidelijke overgang naar een nieuw betaalsysteem voor auto’s en andere  
 motorvoertuigen: van vaste autobelastingen naar ‘betalen voor gebruik’.

2. Het nieuwe betaalsysteem moet tenminste aan deze voorwaarden voldoen:
 a. Eerlijk: Voor elk motorvoertuig moet de juiste prijs worden bepaald voor het  
 gebruik van het voertuig en de weg.
 b. Evenwichtig: Inkomsten en uitgaven op overheidsniveau zijn in  
 evenwicht.
 c. Toekomstvast: het nieuwe systeem biedt meerjarige zekerheid en stimuleert  
 onder andere zuinige, schone en veilige auto’s. 

3. Het nieuwe systeem is bij voorkeur ‘Europa-proof’. Daarmee bedoelen we   
 dat er binnen de Europese Unie afspraken worden gemaakt over beleid,  
 prijsberekeningen en (technische) uitvoering. Maar Europese molens draaien 
 langzaam. Nederland moet dan ook doorgaan met het opstellen en uitvoeren  
 van eigen beleid. Vanzelfsprekend moet dat wel gebeuren binnen de geldende  
 Europese regels en beleidskaders.
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3. ANWB-visie op autobelastingen

3.1.  Werken aan nieuw ‘autobelastinghuis’

Het ‘autobelastinghuis’ heeft er in de loop der tijd nogal wat vertrekken en bijge-
bouwen bijgekregen. Dat maakte het huis telkens geschikt om in te blijven wonen. 
Maar het huis voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. En het is niet bestand 
tegen de veranderingen die er aan komen (zie § 1.3. Trends en ontwikkelingen).

Op lange termijn is dus een nieuw huis nodig. Hoe we daarin willen wonen, staat 
in het vorige hoofdstuk. Maar we moeten realistisch zijn: het huidige huis is in 
honderd jaar ontstaan. Dus voor de overgang naar een nieuw huis moeten we de 
tijd nemen. Eerst moet het huidige huis op orde worden gebracht (korte termijn). 
Vervolgens wordt het huis verbouwd en moet tegelijk een bouwplan worden 
gemaakt voor een nieuw huis (middellange termijn). Uiteindelijk komt het nieuwe 
huis in de plaats van het huidige huis (lange termijn). 

In dit hoofdstuk staan de stappen die in de ogen van de ANWB nodig zijn om dat 
nieuwe huis te realiseren. Het is een ruwe bouwschets, geen blauwdruk. De wereld 
om ons heen verandert razendsnel, waardoor het moeilijk is om harde uitspraken 
te doen. Maar: dit is wel de richting die wij uit willen.  

In elke stap van het bouwproces (de transitie of geleidelijke overgang) zijn zeker-
heid en voorspelbaarheid harde ontwerpeisen. Handelingsperspectief noemen we 
dat als ANWB. Dat is belangrijk voor onze leden en de autobranche, maar ook voor 
de overheid. Dit houdt in dat elke stap zorgvuldig moet gebeuren en er voldoende 
tijd moet zijn. Het houdt ook in dat de overgang er voor elke voertuigcategorie 
anders kan uitzien: voor personenauto’s anders dan voor vrachtwagens. De pre-
cieze aanpak en planning kunnen verschillen. Zo kan het handig zijn om met 
bepaalde categorieën te beginnen, bijvoorbeeld om praktijkervaring op te doen. 
Er zal telkens (enig) maatwerk nodig zijn, maar de richting op lange termijn blijft 
dezelfde. 

•
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3.2.  Doelen autobelastingen

Autobelastingen zijn in de loop der tijd voor verschillende beleidsdoelen aange-
wend. Dit heeft geleid tot zwabberend overheidsbeleid en een hoge belastingdruk 
op automobiliteit. Deze combinatie heeft het imago van en het vertrouwen in de 
overheid geen goed gedaan: de auto als melkkoe. De ANWB wil dat de overheid 
duidelijker keuzes maakt. Volgens ons moeten de inkomsten uit autobelastingen 
worden gebruikt om…

1. …wegen aan te leggen, te onderhouden en veilig te houden of te maken.   
 Hieronder vallen ook parkeerplaatsen langs (snel)wegen en maatregelen of  
 investeringen die de verkeersdoorstroming bevorderen;

2. …nadelige externe effecten van automobiliteit compenseren (uitstoot van  
 CO2, schadelijke stoffen en geluid);

3. …gewenst gedrag te stimuleren, zoals dat is vastgesteld in meerjarig overheids- 
 beleid. Bijvoorbeeld het stimuleren van zuinige, schone en/of veilige auto’s.
 

3.3.  Korte termijn (tot 2020): huis op orde brengen

Het is een financieel-economisch zware en onzekere tijd voor overheid, bedrijven en 
burgers. De gevolgen van de crisis zullen nog wel enige jaren doorwerken. Voor een 
grote stelselwijziging ontbreekt politieke steun. Dat betekent dat het huidige auto-
belastinghuis blijft staan. Maar het betekent níet dat er niets aan hoeft te gebeuren. 
De ANWB wil dat het autobelastinghuis de komende jaren op orde wordt gebracht. 

Verhoog de belasting op auto’s niet
We constateren een hoge belastingdruk op privéauto’s en een disbalans tussen de 
directe inkomsten uit autobelastingen en overheidsuitgaven aan infrastructuur 
en automobiliteit. Vanaf middellange termijn wil de ANWB dat deze inkomsten en 
uitgaven weer in balans komen. Wij begrijpen dat een belastingverlaging op auto’s 
op de korte termijn niet haalbaar is. Maar wij willen dat de belastinginkomsten uit 
en de belastingdruk op privéauto’s de komende jaren (tot 2020) in elk geval niet 
toenemen. 

Maak het eenvoudiger en eerlijker
Het aantal bijzondere regelingen binnen de autobelastingen moet worden vermin-
derd. Deze zorgen voor een ingewikkeld stelsel en ongelijkheid. Maar ook voor een 
derving van belastinginkomsten, extra (administratieve en uitvoerings)lasten en 
‘calculerend gedrag’. Dat laatste ondergraaft de maatschappelijke steun voor het 
autobelastingstelsel. 

Met het verminderen van het aantal regelingen moet de overheid de komende 
jaren beginnen, maar dat moet zorgvuldig gebeuren: zekerheid en voorspelbaar-
heid zijn cruciaal (zie §3.1.).

Eigenaren van buitenlandse auto’s, die een groot deel van het jaar op Nederlandse 
wegen rijden, moeten ook autobelastingen betalen en hierop moet toegezien worden.
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Stimuleer zuinige auto’s
Enkele van de bijzondere regelingen worden gebruikt om zuinige en/of schone 
auto’s te stimuleren. Dit heeft geleid tot een daling van de gemiddelde CO2-
uitstoot van nieuwe auto’s: van 167 gram per kilometer in 2006 naar 119 gram in 
2012. Maar de fiscale vergroening is doorgeslagen: het beleid heeft grote invloed 
op de autobranche, richt zich vooral op zakelijke rijders en kent in dat segment een 
te grote stapeling van fiscale voordelen. 

De ANWB steunt het gebruik van autobelastingen om zuinige, schone auto’s te 
stimuleren. Op korte en middellange termijn is dat nodig, vanwege de gewenste 
overgang naar duurzame automobiliteit. Maar fiscale vergroening betekent voor 
ons niet dat automobilisten helemaal geen belasting hoeven te betalen. Tijdelijk 
minder belasting betalen kan wel, mits de fiscale stimulering…

•	 aantoonbaar	bijdraagt	aan	minder	klimaatverandering	en	luchtvervuiling;

•	 geen	onderscheid	maakt	naar	brandstof	of	techniek,	dus	is	gebaseerd	op	 
 uitstoot;

•	 een	vooraf	vastgestelde	looptijd	kent	en	duidelijk	is	welk	tarief	wanneer	 
 gaat gelden. 

De afgelopen jaren heeft de fiscale stimulering tot afnemende inkomsten uit 
autobelastingen geleid. De ANWB vindt het onwenselijk als gederfde inkomsten 
(deels) worden teruggehaald, zoals is gebeurd in oktober 2013 in het akkoord over 
de Rijksbegroting voor 2014. Hierdoor wordt wenselijk gedrag bestraft en het beeld 
van een onbetrouwbare overheid bevestigd. 

Schakel Europa in
Het brandstofgebruik van nieuwe auto’s wijkt (soms fors) af van de opgave door 
autofabrikanten. De ANWB wil dat deze cijfers dichter bij het werkelijke verbruik 
komen. Dat kan door de introductie van een nieuwe Europese test die meer recht 
doet aan het praktijkgebruik. Mochten de EU-lidstaten akkoord zijn met de start 
van deze nieuwe test per 2017, dan ligt het voor de hand dat de uitkomsten door-
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werken in het Nederlandse fiscale stimuleringsbeleid voor zuinige auto’s. Verder 
wil de ANWB dat de EU strenge eisen stelt aan de uitstoot van nieuwe auto’s. En 
dat tol- en betaalsystemen voor personenauto’s uniformer worden. 

Zet stappen naar ‘betalen voor gebruik’
Een meerderheid van de leden vindt ‘betalen naar gebruik’ een eerlijk principe. Op 
basis hiervan constateerde de Bondsraad eerder dat de ANWB zich enerzijds moet 
blijven inspannen voor dit principe en anderzijds moet zorgen dat de uitwerking 
van het principe niet op grote bezwaren stuit.

De ANWB wil graag dat er de komende jaren stappen worden gezet naar ‘betalen 
naar gebruik’. Veranderingen van het huidige autobelastingstelsel moeten dit 
principe dichterbij brengen of op z’n minst niet verder weg brengen of onmogelijk 
maken. Wij zien meer flexibiliteit in de autobelastingen en het toenemende kos-
tenbewustzijn bij werkgevers en werknemers als belangrijke stimulansen. Daarom 
pleiten wij voor twee, op zichzelf staande stappen:

1. Relateer de bijtelling voor privégebruik van auto’s aan het gereden aantal  
 privékilometers. De grens van 500 kilometer per jaar is nu te star en prikkelt  
 niet tot bewust privégebruik.

2. Bied werkgevers de mogelijkheid om de onbelaste kilometervergoeding aan  
 te wenden om hun werknemers mobiliteitsbudgetten te geven, waarmee ze  
 ‘slim werken en slim reizen’ stimuleren.

Schaf provinciale opcenten af 
Over de toekomst van de provincies wordt al lang gediscussieerd. Ongeacht de 
uitkomst van deze discussie wil de ANWB dat de provinciale opcenten op de motor-
rijtuigenbelasting worden afgeschaft. Momenteel betalen alleen auto-eigenaren 
deze provinciebelasting, terwijl de opbrengsten ook naar algemene voorzieningen 
gaan, waarvan alle inwoners profijt hebben. Het wegvallen van de opcenten kan 
desgewenst worden gecompenseerd via het Provinciefonds of het introduceren 
van een andere provinciale belasting. 

3.4. Middellange termijn (2020-2030): overgang van oud naar nieuw huis

De verwachting is dat het financieel-economisch klimaat uiteindelijk weer verbe-
tert. Dan gaat ook de mobiliteit weer groeien. Rond 2030 rijdt 85 tot 90 procent 
van de auto’s op benzine of diesel en is het aandeel auto’s op alternatieve brand-
stoffen gegroeid tot 10 à 15 procent. 

Verlaag belasting op auto’s
De ANWB wil dat de belastingdruk op privéauto’s daalt en dat de directe inkom-
sten uit autobelastingen en overheidsuitgaven aan infrastructuur en automobi-
liteit weer in balans komen. Dat kan door de vaste autobelastingen (BPM, MRB 
inclusief provinciale opcenten) geleidelijk af te bouwen. Wij beseffen dat de over-
heid hierdoor geleidelijk minder inkomsten binnenkrijgt. De overheid kan ervoor 
kiezen om in totaal minder uit te geven of langs andere wegen inkomsten binnen 
te halen. Bijvoorbeeld door andere motorvoertuigen reëler te belasten (door het 
aantal bijzondere regelingen te verminderen) of via andere, generieke belastingen.
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Richt een speciaal fonds op 
De inkomsten uit de accijnzen op brandstoffen zijn ruim voldoende om onderhoud 
en aanleg van wegen te betalen én om nadelige effecten op klimaat en luchtkwali-
teit te compenseren. De ANWB wil daarom dat de overheid een flink deel van deze 
inkomsten in een Fonds Duurzame en Veilige Automobiliteit stort. Daaruit kunnen  
maatregelen worden betaald om de gewenste overgang naar duurzame en veilige 
automobiliteit te stimuleren. Een deel kan ook besteed worden aan personen-
mobiliteit, op voorwaarde dat dit investeringen zijn waar de automobilist van 
profiteert. De precieze maatregelen bepalen overheid, autobranche en ANWB in 
onderling overleg. De ANWB wil in elk geval dat een aanzienlijk deel van de maat-
regelen zich richt op het omvangrijke particuliere autopark. Dit fonds stimuleert 
tegelijk ook innovatie en werkgelegenheid en biedt exportkansen voor kennis en 
technologie. 

‘Betaal naar gebruik’ via brandstof
Door het afbouwen van de vaste autobelastingen en het handhaven van accijnzen 
op brandstoffen ontstaat een systeem van ‘betalen naar gebruik’ via de brandstof-
fen. Dit heeft vier voordelen:

•	 Het	kan	al	en	het	is	kostenefficiënt;

•	 Het	komt	tegemoet	aan	de	wens	van	veel	leden;

•	 Het	komt	tegemoet	aan	de	huiver	van	politici	voor	kilometerbeprijzing;

•	 Het	stimuleert	de	introductie	van	zuinige	auto’s,	brandstofbesparing	en	de	 
 toename van duurzame brandstoffen en energiedragers. Dit maakt mobiliteit  
 minder afhankelijk van olie.

Wij beseffen dat eigenaren van auto’s op niet-fossiele brandstoffen in deze fase 
minder betalen dan die van auto’s op benzine, diesel of gas. Dit valt te rechtvaar-
digen, omdat deze voorlopers dure techniek aanschaffen en -zeker in de begin-
fase- het risico van de ‘remmende voorsprong’ nemen. Bovendien wordt wenselijk 
gedrag beloond. 
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Schakel Europa in
In onze visie zijn accijnzen een tussenstap voor de middellange termijn. Wij besef-
fen dat deze methode op lange termijn niet houdbaar is. Daarom moet de mid-
dellange termijn benut worden om een plan voor een nieuw huis te maken. Een 
nieuw betaalsysteem voor alle motorvoertuigen. Er moet een eerlijke prijs worden 
bepaald voor het gebruik van de weg en van het voertuig. Idealiter worden in 
EU-verband de grondslagen en rekenmethodes vastgesteld. De EU moet ook ambi-
tieuze afspraken maken over strenge uitstoot-eisen voor nieuwe auto’s en vereisen 
dat tol- en betaalsystemen van lidstaten met elkaar communiceren.

3.5. Lange termijn (2030-2040): nieuw huis bouwen 

In de periode 2030-2040 neemt het aantal benzine- en dieselauto’s verder af en 
stijgt het aantal auto’s met ‘zero emission’ (nul uitstoot). Gevolg is dat de accijns-
inkomsten verder en sterker dalen. Maar er blijven inkomsten nodig om wegen aan 
te leggen, te onderhouden of veiliger te maken. Tijdens deze periode moet er dus 
een nieuw betaalsysteem komen. Om in de beeldspraak te blijven: op de plaats 
van het ‘accijnshuis’ moet een nieuw huis verrijzen.

Hoe dat nieuwe huis eruit ziet, staat in hoofdstuk 2. Een nieuw systeem is wat de 
ANWB betreft gebaseerd op ‘betalen naar gebruik’. Alle weggebruikers betalen 
voor het gebruik van de weg en van het voertuig. Elk motorvoertuig draagt naar 
rato bij en betaalt dus de juiste prijs. Mocht dat nodig zijn, dan kan de overheid per 
voertuig elk jaar een bescheiden vast bedrag (‘vastrecht’) blijven heffen, bedoeld 
voor het beschikbaar stellen en in stand houden van het wegennet. 

Het nieuwe systeem kan beginnen met zero emission auto’s. Deze auto’s betalen 
namelijk niet mee via het tanken van fossiele brandstoffen en groeien in aantal. 
De techniek in de auto (‘connected car’) is tegen die tijd zo ver ontwikkeld dat deze 
gemakkelijk en betrouwbaar de benodigde informatie kan doorgeven.

De totale inkomsten en uitgaven uit een nieuw systeem zijn in evenwicht. De 
inkomsten worden gebruikt voor aanleg en onderhoud van wegen en het compen-
seren van de uitstoot van CO2, schadelijke stoffen en geluid. Het Fonds Duurzame 
en Veilige Automobiliteit wordt omgevormd tot een Mobiliteitsfonds, waaruit de 
overheid onderhoud en aanleg van wegen betaalt. Voor een deel kan dit fonds ook 
gebruikt worden voor investeringen in de personenmobiliteit, op voorwaarde dat 
automobilisten hiervan profiteren. 
 

Idealiter worden er binnen de Europese Unie uniforme uitgangspunten overeenge-
komen om de juiste prijs te berekenen. Binnen een bandbreedte kunnen lidstaten 
dan zelf de prijs bepalen voor het gebruik van de weg. Vanzelfsprekend is vastge-
legd dat de betaalsystemen van lidstaten met elkaar communiceren.
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De ANWB-visie samengevat 

Korte termijn (tot 2020):  
“Huis op orde”

•	 Geen	hogere	autobelastingen
•	 Autobelastingen	eerlijker	en	simpeler
•	 Eerste	stappen	naar	‘betalen	voor	gebruik’
•	 Europese	afstemming	tol-	en	betaalsystemen

Middellange termijn  
(2020-2030): “Overgang  
van oud naar nieuw huis”

•	 Lagere	autobelastingen
•	 Geleidelijke	afschaffing	vaste	autobelastingen
•	 ‘Betalen	naar	gebruik’	via	accijnzen
•	 Fonds	Duurzame	en	Veilige	automobiliteit
•	 Europese	afstemming	‘betalen	naar	gebruik’

Lange termijn (2030-2040): 
“Nieuw huis bouwen”

•	 “Elke	reis	de	juiste	prijs”:	prijs	per	kilometer
•	 Inkomsten	en	uitgaven	in	balans
•	 Mobiliteitsfonds	
•	 Europese	afstemming	‘betalen	naar	gebruik’
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4. Van visie naar actie

Het is de politiek de afgelopen 40 jaar niet gelukt om het autobelastingstelsel  
fundamenteel te wijzigen. En de huidige politieke situatie biedt weinig perspectief: 
in het regeerakkoord staat duidelijk dat er geen kilometerheffing komt. 
De ANWB is ervan overtuigd dat er vanuit de samenleving een beweging op gang 
komt: vanuit automobilisten en aanbieders van auto’s en (auto)mobiliteit. Zij moe-
ten proberen om samen een route uit te stippelen voor een geleidelijke herziening 
van het stelsel. Daarbij is het cruciaal om ‘sense of urgency’ en steun te creëren.  
En om te zoeken naar de gemene delers (gezamenlijke belangen) voor automobilist, 
autobranche en overheid. De volgende stap is om, op basis van een gezamenlijk 
voorstel, in gesprek te gaan met de politiek. Op basis van deze visie gaan wij als 
ANWB aan de slag en willen we graag in gesprek met andere partijen. 

4.1. Opgaven voor de ANWB

Beïnvloeden
•	 Nationaal
 - Bewustwording bij leden creëren rond lastendruk en  
  onvolkomenheden van autobelastingstelsel (‘temperatuur van het  
  water verhogen’)
 - Op basis van deze visie in gesprek gaan met branche- en belangenorganisaties  
  en zoeken naar brede steun
 - In 2014: beïnvloeden Autobrief van het Rijk (over autobelastingen 2016-2020)
•	 Europees 
 Via FIA en/of zelfstandig pleiten voor:
 - strenge uitstoot-eisen voor nieuwe auto’s
 - ‘interoperabiliteit’ van tol- en betaalsystemen
 - uniforme berekening voor uitstoot ‘well-to-wheel’ 

Informeren en adviseren
•	 autokosten	en	autobelastingen	(Autobelastingchecker,	autokostenbegroting)
•	 besparingstips	(op	brandstof	en	mobiliteit,	top-10’s	zuinige	auto’s,	praktijkverbruik)

Producten en diensten 
•	 Particulier
 - autokoop- en verkoopservice (inclusief advies over autobelastingen)
 - aanbieden van (bundels) autogerelateerde producten en diensten op basis  
  van voertuigdata (‘connected car’)
•	 Zakelijk
 - woon-werk en zakelijk vervoer werkgevers/werknemers makkelijker maken  
  (bijvoorbeeld met ForenZo) 
 - aanbieden van (bundels) autogerelateerde producten en diensten op basis  
  van voertuigdata (‘connected car’)

Tot 2020 zal 80 procent van de tijd en energie gaan zitten in beïnvloeding,  
informatie en advies en 20 procent in het ontwikkelen van nieuwe producten en 
diensten. Na 2020 kan beïnvloeding naar 20 procent gaan (‘op de waakvlamstand’) 
en vergen informatie en advies en producten en diensten 80 procent van de tijd en 
energie. 

•
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4.2. Opgaven samen met andere partijen

Beïnvloeden
•	 	Op	basis	van	gedeelde	visies	en	belangen	beleidsmakers	en	politici	 

beïnvloeden (nationaal en Europees) 

Producten en diensten
•	 Samenwerken	met	marktpartijen	rond	de	‘connected	car’
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Wenkend perspectief voor:

Leden •	 begrijpelijk	en	voorspelbaar	autobelastingstelsel

•	 lagere	belasting	op	auto’s	(vanaf	2020)

•	 meer	keuzevrijheid:	kosten	mobiliteit	kun	je	beïnvloeden

•	 handelingsperspectief:	overgang	naar	duurzame	en	veilige	automobiliteit

Overheid •	 zicht	op	realisatie	van	doelen	voor	duurzaam	en	veilig	verkeer

•	 toekomstbestendig	autobelastingstelsel,	dat	voldoende	inkomsten	oplevert	voor	aanleg	en	 
 onderhoud aanleg van wegen plus stimulans voor duurzame, veilige automobiliteit

•	 meer	steun	voor	belastingheffing	bij	ANWB-leden,	automobilisten	en	autobranche

•	 koploper	zijn	bij	overgang	naar	duurzame,	veilige	automobiliteit	biedt	kansen	voor	 
 innovatie, economische groei en export

Autobranche •	 begrijpelijk	en	voorspelbaar	autobelastingstelsel

•	 lagere	belasting	op	auto’s	(vanaf	2020)

•	 koploper	zijn	bij	overgang	naar	duurzame,	veilige	automobiliteit	biedt	kansen	voor		 	
 innovatie, economische groei en export

Samenleving •	 op	termijn	automobiliteit	die	(bijna)	geen	nadelige	effecten	heeft	op	klimaat,	 
 leefomgeving en veiligheid, en onafhankelijk is van olie

ANWB •	 tevreden,	mobiele	leden

•	 sterkere	positie

•	 kansen	voor	nieuwe	producten	en	diensten	rond	(auto)mobiliteit
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5.  Bijlage 

 De koers van de ANWB: van auto naar mobiliteit

Uit onze Ambitie 2020 en onze mobiliteitsvisie Op weg naar 2028 blijkt dat de ANWB 
duurzame mobiliteitsmiddelen en andere mobiliteitsvormen stimuleert. Het credo 
‘van auto naar mobiliteit’ klinkt door in deze visie op autobelastingen. Daarnaast is de 
visie uiteraard geënt op artikel 3 van de ANWB-statuten, in het bijzonder op de zeven 
kernbegrippen in artikel 3.a. 
Koers 2020 werkt deze kernbegrippen uit. Hieronder staan zes ervan opgesomd in rela-
tie tot deze visie. De zevende (Beschikbaarheid) ontbreekt, omdat Koers 2020 dit begrip 
beperkt tot vrijetijdsvoorzieningen.

1. Keuzevrijheid
Voor elke verplaatsing moeten leden kunnen kiezen voor de meest geschikte vervoer-
wijze. De ene keer is dat de auto, een andere keer de fiets, openbaar vervoer of een 
combinatie van vervoermiddelen. Deze keuzevrijheid is wezenlijk. De ANWB wil keuzes 
van leden makkelijker maken. De inrichting van het belastingstelsel moet daaraan bij-
dragen. Keuzevrijheid vereist ook transparantie in de kosten van vervoerwijzen, zodat 
leden altijd een goede vergelijking en afweging kunnen maken. 

2. Betaalbaarheid
Belastingen vormen een groot deel van de kosten van mobiliteit. De ANWB bewaakt 
dat belastingen in verhouding staan tot de overheidsuitgaven aan voorzieningen op 
dat vlak. Om ANWB-leden te helpen hun kosten te beheersen, is het wenselijk het 
principe van ‘betalen naar gebruik’ consequent door te voeren. In de sfeer van auto-
mobiliteit betekent dit een prijs betalen per werkelijk afgelegde kilometer, in plaats 
van belastingen voor de aanschaf en het bezit van een vervoermiddel. 

3. Zekerheid 
Leden gebruiken hun auto een zekere periode. Wijzigingen in belastingen kunnen voor 
onverwachte financiële effecten zorgen, zoals hogere gebruikskosten of een lagere 
restwaarde. Zij hebben belang bij een voorspelbaar fiscaal beleid. 

4. Leefbaarheid (‘Duurzame mobiliteit’ in Ambitie 2020)
De ANWB is zich ervan bewust dat mobiliteit effecten heeft op de leefomgeving.  
Voor het beperken van de (CO2-)uitstoot door het verkeer geven wij de voorkeur aan de 
aanpak bij de bron. Dat wil zeggen vervoermiddelen die zo schoon en zuinig mogelijk 
zijn. Ook alternatieve energiedragers moeten gestimuleerd worden, in het bijzonder 
elektrisch rijden. De ANWB wil duurzame mobiliteit stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld 
door het bieden van informatie en producten, zodat leden kunnen kiezen voor duur-
zame mobiliteit. Belastingen kunnen gebruikt worden voor het stimuleren van duur-
zame mobiliteit. Kosten voor het terugdringen van de luchtvervuiling, geluidhinder  
en klimaatverandering – voor zover ze verband houden met mobiliteit – moeten zijn 
verwerkt in belastingen. Dit doet recht aan het principe ‘de gebruiker betaalt’  
en maakt een eerlijke vergelijking tussen vervoerwijzen mogelijk. 

5. Bereikbaarheid 
Om je te kunnen verplaatsen, moeten er infrastructuur en openbaar vervoer zijn. Deze 
zaken worden overwegend door de overheid aangeboden en gefinancierd. De middelen 
om ze te realiseren en in stand te houden, krijgt de overheid via belastinginkomsten. 

•
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6. (Verkeers)veiligheid 
Voor het veiliger maken van infrastructuur en mobiliteit zijn middelen nodig, die 
grotendeels via belastingen binnen komen. Ontwikkelingen in en aan de auto, die 
de veiligheid van de bestuurder en andere verkeersdeelnemers vergroten, mogen 
niet ontmoedigd worden door de inrichting van het belastingstelsel. 
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