PRINSJESDAG
MOBILITEIT
VERTAALD

Op 17 september 2019 heeft de overheid de stukken voor Prinsjesdag gepubliceerd. Deze samenvatting geeft
weer wat de miljoenennota en het belastingplan aangeven voor de mobiliteitsbranche. De Tweede Kamer
bespreekt de fiscale wetsvoorstellen in de loop van dit najaar. In december volgt de stemming in de Eerste
Kamer. In de tussentijd zouden er nog wijzigingen kunnen optreden.
ALGEMENE OPMERKINGEN DOCUMENTEN
Economische groei valt terug naar 1,5% (na groei van tenminste 2% per jaar, de afgelopen vier jaar);
Overheid reserveert 300 miljoen per jaar voor de klimaatopgave, totaal circa 3,5 miljard;
14,5% CO2-reductie in 2018 t.o.v. 1990. In 2018 daalde de CO2 uitstoot met 2 procent;
In de miljoenennota staat het doel van het klimaatakkoord aangegeven. 49% reductie van de
broeikasgassen in 2030 t.o.v. 1990 (en 95% in 2050);
Nederland streeft ernaar om in de EU de ambitie van 49% te verhogen naar 55%;
Naast CO2-reductie staat luchtkwaliteit hoog op de agenda;
Het klimaatplan (vertaling van klimaatakkoord) wordt eind 2019 gepresenteerd en valt onder de
klimaatwet;
Het kabinet zet in op beperking van luchtverontreiniging met het Schone Lucht Akkoord. Het doel is om in
2030 50% gezondheidswinst te realiseren ten opzichte van 2016 (voor de gezondheidseffecten afkomstig
van Nederlandse bronnen). Het kabinet heeft dit akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd;
Klimaatbeleid en luchtkwaliteitsbeleid kunnen elkaar versterken;
De reductie van stikstofemissies is nodig. De Raad van State heeft het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
ongeldig verklaard. Daardoor kunnen rijksprojecten, regionale projecten en private investeringen uitstel
oplopen of niet doorgaan. De overheid werkt momenteel aan hervatting van vergunningverlening en een
nieuwe aanpak stikstof;
Kabinet zet in op vervuiler betaalt;
Streven dat in 2030 alle nieuw te verkopen auto’s emissievrij zijn;
Naast maandelijkse monitoring en jaarlijkse toetsing zal op een aantal momenten een uitgebreidere
evaluatie worden uitgevoerd: 2022/2023 (tussenevaluatie) | 2024 (integrale evaluatie) | 2027/2028
(tussenevaluatie) | 2030 (eindevaluatie klimaatakkoord).

Bron: Miljoenennota 2020
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FISCALE STIMULERING
Er is gebroken met de Autobrief 2 (die eigenlijk tot 2021 zou gelden). Op langere termijn ontstaat er
wel een voordeel: in Autobrief 2 zou er al in 2021 een einde komen aan het bijtellingsvoordeel voor
EV's, in het Klimaatakkoord wordt dit voordeel geleidelijker afgebouwd;
100% elektrisch vervoer wordt fiscaal ondersteund (BPM, MRB en bijtelling). Wel vindt er monitoring
plaats om over stimulering te voorkomen;
Er is geen sprake van lastenverhoging op bezit voor de fossiele rijders (alleen verhoging accijns
diesel);
Het kabinet zal onderzoek doen naar en voorbereidingen schetsen en waar mogelijk of nodig deze
voorbereidingen treffen voor een ander systeem van autobelastingen gericht op het betalen naar
gebruik na 2025;
“Hand aan de kraan”-systematiek die het mogelijk maakt om in te grijpen als er sprake is van een
ontwikkeling die afwijkt van het beoogde ingroeipad, bijvoorbeeld als er substantieel meer of
substantieel minder elektrische auto’s worden verkocht dan voorzien;
De bijtelling cap is niet van toepassing op auto’s met een motor die kan worden gevoed met
waterstof. Voor zonnecelauto’s wordt momenteel onderzocht op welke wijze de zonnecelauto moet
worden gedefinieerd om zeker te stellen dat deze uitzondering op de toepassing van de cap op de
juiste wijze wordt vormgegeven (verwachting dat voorstel met Prinsjesdag 2020 wordt
gepresenteerd);
Het nihiltarief in de mrb voor een personenauto met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer wordt
verlengd tot en met 2024. In 2025 betaalt men voor deze personenauto’s 25% van het dan geldende
reguliere mrb-tarief. Vanaf 2026 betaalt men voor deze personenauto’s 100% van het reguliere mrbtarief. Deze wijziging geldt naast personenauto’s ook voor bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s,
rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen.
In de mrb geldt een halftarief voor een personenauto met een CO2-uitstoot van meer dan 0 maar niet
meer dan 50 gram per kilometer (praktijk: PHEV’s). Dit halftarief in de mrb wordt verlengd tot en met
2024. In 2025 wordt dit halftarief omgezet in een driekwarttarief. Per 2026 geldt het volledige tarief.
De huidige correctiefactor voor de massa van PHEV voor bestelauto’s wordt verlengd tot en met
2025. Deze correctiefactor bestaat vanwege het zwaardere gewicht van PHEV ten opzichte van
conventionele auto’s, veroorzaakt door de aanwezige batterij;
De mrb tarieven voor bestelauto’s van ondernemers zullen toenemen. Het betreft een jaarlijkse
stijging van gemiddeld € 24 per jaar (op jaarbasis) vanaf 2021 t/m 2024. In 2025 wordt het tarief
verlaagd met gemiddeld € 24 (op jaarbasis). Deze verhogingen/verlaging worden bewerkstelligd door
de tarieven procentueel te verhogen/verlagen. Hierdoor gaat de mrb voor lichtere bestelauto’s met
minder dan € 24 omhoog, terwijl de mrb voor zwaardere bestelauto’s met meer dan € 24 zal stijgen.
De tariefaanpassingen moeten jaarlijks worden geïndexeerd;
De BPM-tarieven worden per 1 juli 2020 bijgesteld op basis van de nieuwe WLTP-testmethode voor
de CO2-uitstoot;
Vanaf 2020 wordt voor een door de zaak ter beschikking gestelde fiets een gunstige
bijtellingsregeling ingevoerd. De jaarlijkse bijtelling wordt 7% van de consumentenadviesprijs;
In plannen nog geen informatie over subsidie aanschaf elektrische auto’s door particulieren.
Verwachting is dat dit voor de zomer van 2020 gepresenteerd zal worden.

TABEL 1: VERLOOP VOORGESTELDE KORTING BIJTELLING EN HOOGTE CAP VOOR NIEUWE AUTO’S
Beleid stimulering
Korting op de bijtelling
(in%-punt)
Bijtelling percentage
Bijtelling cap (€)
Maximale korting in
euro’s

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

14

10

6

6

6

5

0

8%

12%

16%

16%

16%

17%

22%

45.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

n.v.t.

6.300

4.000

2.400

2.400

2.400

2.000

n.v.t.
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Voorbeeld
De in de tabel genoemde kortingen op de bijtelling en de daarin genoemde cap’s blijven voor
auto’s met een in dat jaar gelegen datum van eerste toelating van toepassing gedurende 60
maanden na de eerste dag van de maand volgend op die datum van eerste toelating. De datum
van eerste toelating is de datum waarop de auto voor de eerste maal op de weg is toegelaten.
Voor een elektrische auto met een datum van eerste toelating van bijvoorbeeld 1 juni 2021
geldt op grond van het wetsvoorstel een korting op de bijtelling van 12%-punt en een cap van €
40.000. Deze auto behoudt deze bijtelling en cap dan tot 1 juli 2026.

TABEL 2: OVERZICHT STIMULERING PER INSTRUMENT 2021-2026 E.V.

Beleid stimulering
BPM vaste voet
elektrisch
MRB (FC)EV
MRB 0-50 gram (o.a.
PHEV)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 e.v.

0

0

0

0

0

€ 360

€ 360

0%

0%

0%

0%

0%

25%

100%

50%

50%

50%

50%

50%

75%

100%

TABEL 3: OVERZICHT DEKKING PER INSTRUMENT, 2021-2026 E.V.

Beleid dekking
MRB-verhoging p.j. per
bestelbus (gemiddeld)
Accijns diesel (Ct/l)

2020

2021

2022

2023

2024

0

24

48

72

96

0

1

1

2

2

2025 2026 e.v.
72

72

2

2
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DISCLAIMER
Hoewel deze informatie over ‘Prinsjesdag 2019 vertaald’ met de grootst mogelijke zorg is samengevat, kunnen
er geen rechten aan worden ontleend of aanspraak worden gemaakt op de juistheid en volledigheid van de
inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (verwijzingen naar websites) aanvaardt Turn Business
Improvement geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.
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