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1 Inleiding 
 
Een brede maatschappelijke coalitie binnen het autodomein bestaande uit BOVAG, ANWB, 
RAI Vereniging, Stichting Natuur & Milieu en de VNA, heeft Revnext gevraagd om inhoudelijke 
ondersteuning te bieden bij de totstandkoming en doorrekening van het ‘Plan Autofiscaliteit’. 
De ondersteuning bestond uit het uitwerken van beleidsopties, beleidspakketten en het 
maken van doorrekeningen voor de personen- en bestelautomarkten tot 2030. Het 
uiteindelijke ‘Plan Autofiscaliteit’ is het resultaat van de keuzes en afwegingen die de 
maatschappelijke organisaties met elkaar hebben gemaakt. 
 
Revnext werkte eerder mee aan het Klimaatakkoord (2019), Kansrijk Mobiliteitsbeleid (2020), 
de Klimaat- en Energieverkenning 2020 (KEV), het onderzoek Betalen naar Gebruik (2020),  
het studiegroeprapport ‘Bestemming Parijs’, wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050 (2021), 
de CPB/PBL doorrekening van de Verkiezingsprogramma’s (2021), de monitoring van de 
automarkt (2020/2021) en de Keuzewijzer Autobelastingen (2021). Vanuit deze achtergrond 
heeft Revnext een goed beeld van de automarkt- en belastingontwikkelingen, de 
beleidsopties waar eerder aan is gerekend en de beleidsopties waar nog niet eerder aan is 
gerekend.   
 
De doorrekeningen van beleidsopties zijn uitgevoerd met dezelfde modelversie van het 
Carbontax-model1 en hetzelfde basispad2 tot 2030 die zijn gebruikt in de hiervoor genoemde 
onderzoeken uit 2020/2021. Deze modelversie maakt gebruik van feitelijke marktcijfers tot 
en met 2019 en maakt ramingen voor 2020-2030. De tijdelijke en / of structurele effecten van 
de COVID-crisis zijn geen onderdeel van deze modelversie3. Modellen zijn een vereenvoudigde 
representatie van de werkelijkheid. De resultaten worden weergegeven aan de hand van een 
middenraming waarbij een onzekerheidsmarge geldt. Alle ramingen op basis van 
modelberekeningen zijn uitgedrukt in reële prijzen (gecorrigeerd voor inflatie) met prijspeil 
2019, tenzij anders vermeld. 
 
Aangezien de middenraming van het Carbontax-model nog niet uitgaat van een aanscherping 
van het Europese bronbeleid voor personen- en bestelauto’s, wordt deze middenraming in 
het onderhavige rapport in het vervolg aangeduid als ‘Basispad Tegenwind’ en ‘Plan 
Autofiscaliteit bij Tegenwind’ die tegen elkaar worden afgezet. Daarnaast zijn er een ‘Basispad 
Meewind’ en een ‘Plan Autofiscaliteit bij Meewind’ doorgerekend die tegen elkaar worden 
afgezet. De mee- en tegenwind scenario’s omvatten drie typen ontwikkelingen die positiever 
danwel negatiever worden ingeschat en ingesteld in de modelomgeving voor de periode 
2027-2030. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanzienlijke onzekerheidsmarges die 
gelden voor de ontwikkeling van EU-beleid, de markt (zoals prijzen en restwaardes) en de 
acceptatie van- en overstapgedrag naar ZE voertuigen door consumenten en bedrijven, met 
name in de periode na 2025.  

 
1 Zie achtergrondrapport: 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Revnext-Achtergrondrapport-Carbontax-model.pdf 
2 Het basispad voor personenauto’s betreft de referentieontwikkeling met vastgesteld en voorgenomen beleid 

tot 2030 waartegen de effecten van aanvullend beleid worden afgezet. Het basispad bevat het klimaatakkoord 
beleid dat is vastgelegd tot en met 2025, waarna vanaf 2026 wordt teruggevallen op uitsluitend EU bronbeleid. 
3  Naar verwachting komt in juni 2021 een nieuwe modelversie beschikbaar met basisjaar 2020 en 

geactualiseerde ontwikkelingen tot en met 2030. 
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Deze drie factoren zijn als volgt ingevuld: 
1. EU-beleid: Ten eerste is aangenomen dat de Europese CO2-normering wordt 

aangescherpt in het kader van de Europese Green Deal. Voor personenauto’s wordt 
uitgegaan van een aanscherping van -37,5% naar -50% in 2030, zoals beschreven in de 
Keuzewijzer en het achtergrondrapport van Revnext bij de Keuzewijzer 4 . Bij de 
bestelauto’s is uitgegaan van een aanscherping van -31% naar -43,5% in 2030. De EU 
normering is vervolgens vertaald naar kostenontwikkelingen en een brandstofmix 
waarmee fabrikanten hun doelen zouden kunnen behalen.  

2. Markt: Ten tweede de restwaarde ontwikkelingen van ZE en fossiele voertuigen en het 
onderlinge verschil daartussen. Naarmate EU normen strenger worden en de markt 
sneller naar hogere aandelen ZE gaat ingroeien kan dit invloed hebben in de vorm van 
een iets verslechterende restwaarde voor fossiele voertuigen en iets positievere 
restwaarde voor ZE voertuigen. 

3. Gedrag: Ten derde kan een snellere marktontwikkeling ook leiden tot een hogere 
acceptatie onder consumenten en daarmee lagere overstapdrempels van fossiel naar 
ZE. Daarnaast zal flankerend beleid zoals ZE-zones in binnensteden een grotere impact 
hebben binnen het meewind scenario omdat aangenomen is dat dit beleid op 
substantiële schaal wordt geïmplementeerd. Dit wordt vertaald naar lagere 
overstapdrempels van fossiel naar ZE.  

 
De ramingen voor bestelauto’s zijn gemaakt met een nieuw rekenmodel van Revnext voor 
bestelauto’s5. De kostencurves in het model zijn getoetst door de RAI Vereniging. Deze zijn 
plausibel geacht en worden gesteund door de coalitie.  
 
Leeswijzer: 

- In hoofdstuk 2 wordt een samenvatting van de resultaten van personen- en 
bestelauto’s samen op hoofdlijnen gegeven onder tegenwind omstandigheden 
(basisdoorrekening) 

- In hoofdstuk 3 wordt het voorgestelde beleidsplan toegelicht en worden de 
resultaten uit hoofdstuk 2 voor personen- en bestelauto’s apart en meer 
gedetailleerd gepresenteerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een doorkijk van 
het effect van betalen naar gebruik 

- In hoofdstuk 4 wordt voor personen- en bestelauto’s het meewind basispad en de 
verschillen tussen het meewind- en tegenwind basispad toegelicht.  

- In hoofdstuk 5 wordt een samenvatting van de resultaten op hoofdlijnen gegeven 
onder meewind omstandigheden 

- In hoofdstuk 6 worden de effecten van het voorgestelde beleidsplan voor personen- 
en bestelauto’s uit hoofdstuk 5 apart en meer gedetailleerd gepresenteerd.  

- In hoofdstuk 7 wordt een samenvatting gegeven van het ‘Plan Autofiscaliteit’ qua 
bandbreedtes ZE-ingroei nieuwverkopen, wagenpark en CO2 emissies. 

  

 
4 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/aanbiedingsbrief-keuzewijzer-

autobelastingen  
5 Nog geen uitgebreid en gedetailleerd ontwikkeld model zoals Carbontax. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/aanbiedingsbrief-keuzewijzer-autobelastingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/aanbiedingsbrief-keuzewijzer-autobelastingen
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2 Plan autofiscaliteit totaal (Tegenwind) 
 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat voor het ‘Plan Autofiscaliteit’ ten opzichte 
van het basispad, beiden binnen de context van het Tegenwindscenario.  
 
2.1 SAMENVATTING RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN  
 
2.1.1 CO2 emissies PA + BA 

Het plan autofiscaliteit voor personenauto’s (PA) en bestelauto’s (BA) zorgt in totaal voor een 
afname van circa 2,25 Mton CO2-uitstoot ten opzichte van het basispad in 2030 (Figuur 1). Dit 
betreft een reductie van 12% ten opzichte van het basispad in 2030. De cumulatieve reductie 
tot en met 2030 komt op circa 8,0 Mton. 
 
Figuur 1: CO2 emissies PA + BA tot 2030 

 
 
2.1.2 NOx emissies PA + BA 

Figuur 2 laat zien dat de NOx emissie in 2030 in het plan autofiscaliteit 2,4 kton lager ligt dan 
in het basispad. De NOx emissie in 2030 van bestelauto’s daalt met 0,8 kton (13%) en die van 
personenauto’s met 1,6 Kton (13%). 
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Figuur 2: NOx emissies in 2030 PA+BA 

 
2.1.3 Budgettair PA + BA 

De budgettaire effecten in de periode 2022-2026 zijn in totaal budgetneutraal6. Vervolgens 
ontstaat in de periode 2027-2030 een dekkingstekort van €4,1 mld. De totale directe 
stimuleringskosten in 2022-2030 zijn cumulatief €4,7 mld. Daarnaast ontstaat er een indirecte 
derving van €3,6 mld. Dit telt op tot €8,4 mld. Vervolgens is er €4,2 mld. aan 
dekkingsopbrengsten.  
 
Tabel 1: budgettaire plaat totaal PA + BA. 

 
 

 
6 Naar beneden afgerond op €50 mln.  

Totaal PA + BA:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -15      18       89       85       -163    -194    -232    -285    -346    14              -1.042        

Stimulering PA MRB Opcenten -6        14       53       47       -96      -106    -130    -153    -181    13              -558           

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel 9         30       65       108     159     237     338     468     636     371            2.050         

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -      -      -      5         23       37       58       91       142     28              356            

Totaal MRB Totaal -11      62       207     244     -76      -25      34       121     250     426            807            

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) 58       35       52       -4        -191    -358    -500    -542    -584    -49             -2.032        

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -      -      -      -47      -52      -64      -80      -87      -106    -99             -436           

Dekking BA Aanschafmalus BA -      -      -      -      24       46       64       79       85       24              299            

Dekking PA Bijtelling dekking ICEV -      -      -      -      63       57       47       38       27       63              233            

Stimulering PA Bijtelling stimulering BEV -28      -47      -53      -55      -145    -185    -248    -283    -323    -328           -1.367        

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -27      -50      -51      -59      -108    -178    -282    -395    -531    -295           -1.681        

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -4        -6        -5        -6        -12      -20      -29      -37      -43      -34             -163           

PA Accijns totaal PA -31      -56      -56      -66      -120    -198    -311    -432    -574    -330           -1.844        

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -1        -3        -5        -8        -17      -27      -40      -54      -70      -34             -225           

BA Accijns totaal BA -1        -3        -5        -8        -17      -27      -40      -54      -70      -34             -225           

Grondslageffect PA EB PA 7         13       13       15       30       49       74       95       122     78              418            

Grondslageffect BA EB BA 0         1         2         2         5         8         12       16       21       10              67              

Totaal EB Totaal 7         14       14       18       35       57       86       111     143     89              486            

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -11      -23      -35      -48      -69      -77      -76      -72      -67      -187           -478           

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -63      -75      -95      -93      -102    -63             -428           

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -11      -13      -18      -22      -67      -75      -78      -80      -75      -132           -440           

Totaal Subsidie totaal -22      -37      -53      -71      -199    -226    -249    -245    -243    -382           -1.346        

Dekking PA Afschaffing voordelen overheidsvrtg 94       94       94       94       94       94       94       94       94       470            846            

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK 11       13       18       22       67       75       78       80       75       132            440            

Totaal Totaal 77       75       218     128     -515    -755    -1.024 -1.119 -1.227 -16             -4.141        

Directe stimulering -70      -52      36       -42      -654    -775    -939    -1.052 -1.200 -782           -4.749        100%

Indirecte derving grondslag 33       -10      5         -59      -292    -526    -765    -917    -1.085 -323           -3.616        100%

Totaal stimulering + derving -37      -62      41       -101    -946    -1.301 -1.704 -1.969 -2.285 -1.105        -8.365        100%

Totaal dekking 114     137     177     229     431     546     680     851     1.058  1.089         4.224         100%

Totaal saldo 77       75       218     128     -515    -755    -1.024 -1.119 -1.227 -16             -4.141        100%

som BA 8         28       61       107     195     301     433     600     813     400            2.547         100%

som PA 69       47       157     21       -710    -1.056 -1.457 -1.719 -2.040 -416           -6.688        100%

Totaal 77       75       218     128     -515    -755    -1.024 -1.119 -1.227 -16             -4.141        100%
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3 Plan autofiscaliteit per deelmarkt PA en BA (Tegenwind) 
 
In dit hoofdstuk wordt het ‘Plan Autofiscaliteit’ en de effecten ten opzichte van het basispad 
in detail beschreven, beiden binnen de context van het Tegenwindscenario.  
 
3.1 PLAN AUTOFISCALITEIT PERSONENAUTO’S (PA)  
 
3.1.1 Aanschafsubsidies privé ZE nieuwverkopen  

In Figuur 3 is de vormgeving van het beleid opgenomen. In tegenstelling tot het KA beleid in 
het basispad is er in het ‘plan autofiscaliteit’ geen plafond op het beschikbare subsidiebudget 
per jaar of budgetschotten tussen jaren. De subsidiehoogte per auto wijkt per 2022 af van het 
basispad en wordt verlaagd, terwijl het budgettaire plafond per 2022 wordt geschrapt 
waardoor er meer consumenten gebruik van kunnen maken. Vanaf 2022 is er een lineaire 
afbouw vormgegeven van €3.000 in 2022 naar €1.000 in 2030, waar er in het basispad geen 
sprake van subsidie meer is vanaf 2026. De cap op de nieuwprijs waaronder de subsidie van 
toepassing is, wordt per 2023 verlaagd naar €42.000, per 2024 naar €40.000  en daarna met 
€1.000 per jaar afgebouwd naar €34.000 in 2030. De segmenten A en B vallen volledig onder 
de cap en het C-segment valt gedeeltelijk onder de verlaagde cap. De gemiddelde subsidie per 
C-segment EV is daardoor lager dan de genoemde bedragen in Figuur 3.  
 
Doel van de verlaging van de cap is om de kosteneffectiviteit van het beleid te verbeteren 
door de subsidie te richten op de segmenten die nog het langst de hoogste meerprijs hebben 
ten opzichte van fossiele auto’s. Doordat het C-segment EV naar verwachting sneller 
concurrerend wordt qua prijs dan A en B is gekozen voor deze afbouw. 
 
Figuur 3: beleid m.b.t. aanschafsubsidie nieuw ZE privé en cap. 

 
 
3.1.2 Aanschafsubsidies privé ZE occasions 

In Figuur 4 is de vormgeving van de subsidie voor gebruikte EVs voor particulieren 
weergegeven. Het subsidiebedrag per auto wordt afgebouwd van €2.000 in 2022 naar €1.000 
in 2030. Zodoende zijn de subsidiebedragen in 2030 gelijk voor nieuw en occasions. De 
subsidie voor occasions daalt minder sterk dan voor nieuw omdat de meerkosten voor EV 
occasions gemiddeld enkele jaren achterlopen op de meerkostenontwikkeling van nieuwe EVs. 
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Om deze reden wordt de cap op de nieuwprijs in het ‘Plan Autofiscaliteit’ ook op een andere 
manier toegepast dan voor nieuwe EVs. Voor gebruikte EVs wordt niet de cap toegepast van 
het lopende jaar waarin van de subsidieregeling gebruikt wordt gemaakt, maar geldt de cap 
uit het bouwjaar van de gebruikte EV. Ter illustratie: voor een 5 jaar oude EV uit bouwjaar 
2025 die in 2030 van de regeling gebruik wilt maken geldt dat gekeken wordt naar de originele 
nieuwprijs in 2025 en de cap (€39.000) uit 2025 met het subsidiebedrag uit 2030 (€1.000). 
Wanneer in 2030 gerekend zou worden met de cap uit 2030 (€34.000), dan zou een aanzienlijk 
deel van de EV occasions uit de segmenten B en C worden uitgesloten van de regeling. 
 
Figuur 4: beleid m.b.t. aanschafsubsidie occasion ZE privé en cap. 

 
 

3.1.3 BPM 

De vaste voet voor ZE in de BPM die in het basispad vanaf 2025 geldt, wordt in het “plan 

autofiscaliteit” niet ingevoerd en blijft 0. De overige BPM tarieven blijven onveranderd op 

basis van gelijkblijvende7 belastingdruk per auto per segment. 

 

Tabel 2: beleidsvormgeving BPM-tarieven8 ZE. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Basispad ZE 0 0 0 0 360 360 360 360 360 360 

Plan autofiscaliteit ZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Daarnaast wordt de BPM voor brandstofauto’s via aanpassing van schijfgrenzen en tarieven 
per schijf progressiever vormgegeven. Hierbij wordt een lastenneutrale aanpassing gedaan 
waardoor de lastendruk in de lagere segmenten daalt en in de hogere segmenten stijgt. Het 
A-segment krijgt de grootste lastenverlichting, het B-segment een kleine lastenverlichting, het 
C-segment een kleine lastenverzwaring, en het D en E segment een grotere lastenverzwaring. 
Als gevolg hiervan zal er in de hogere segmenten eerder worden overgestapt naar PHEV en 
EV. In de lagere segmenten gaat de lastenverlichting licht ten koste van de overstap naar EV. 

 
7 Als er geen autonome vergroening bij fossiele auto’s wordt verwacht, dan wordt er ook niet gecorrigeerd voor autonome 
vergroening in de BPM. 
8 Prijspeil 2019. 
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De extra’s EVs in de hogere segmenten rijden gemiddeld meer kilometers dan EVs in de lagere 
segmenten. De toename van EVs in de hogere segmenten zorgt voor meer elektrische 
kilometers dan de afname door de terugloop van  EVs in de lagere segmenten. Doordat er op 
de korte termijn in de lagere EV segmenten A en B nog aanzienlijke meerkosten zijn, kunnen 
de brandstofauto’s die ondertussen nog verkocht worden in deze segmenten het best richting 
de kleinere segmenten en zuinigere modellen gestuurd worden. Het A en B segment wordt 
licht aantrekkelijker ten opzichte van het C-segment en hoger. Ook maakt dit beleid kleine 
zuinige nieuwe auto’s aantrekkelijker ten opzichte van import van jong gebruikte auto’s 
waardoor extra wagenparkverjonging gerealiseerd wordt.  
 

3.1.4 MRB tarieven ZE en PHEV 

In het basispad geldt vanaf 2026 voor ZE en PHEV hetzelfde 100%-tarief als voor benzine. Door 

het extra gewicht van batterij-elektrische auto’s is de MRB belastingdruk voor ZE hoger dan 

voor vergelijkbare benzineauto’s. Dit zorgt in de begrotingssystematiek van het Ministerie van 

Financiën ook voor extra MRB opbrengsten door ZE in het basispad.  

 

In het plan Autofiscaliteit wordt er vanaf 2023 voor EV een tarief ingesteld van 15% oplopend 

naar 55% in 2025. Voor PHEV worden de MRB-tarieven in 2023-2025 verhoogd naar 60%, 70% 

en 80%. Vanaf 2026 is een MRB korting opgenomen die zorgt dat ZE en PHEV auto’s gemiddeld 

dezelfde belastingdruk in de MRB krijgen als een vergelijkbare benzineauto. In Tabel 3 is dit 

vormgegeven als een gewichtskorting in plaats van een generiek kortingspercentage op het 

MRB-tarief. Voor EV is gerekend met 400 kg gewichtscorrectie en voor PHEV met de helft 

daarvan, namelijk 200 kg.    

  
Tabel 3: beleidsvormgeving MRB-tarieven ZE en PHEV. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Basispad ZE 0% 0% 0% 0% 25% 100% 100% 100% 100% 100% 

Basispad PHEV 50% 50% 50% 50% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 
           

Plan autofiscaliteit ZE 0% 0% 15% 35% 55% 100% 
-400kg 

100% 
-400kg 

100% 
-400kg 

100% 
-400kg 

100% 
-400kg 

Plan autofiscaliteit PHEV 50% 50% 60% 70% 80% 100% 
-200kg 

100% 
-200kg 

100% 
-200kg 

100% 
-200kg 

100% 
-200kg 

 
Het verschil tussen een tariefkorting en een gewichtskorting wordt uitgelegd in Tabel 4. Door 
de vormgeving van de MRB tarieven9,  is het tarief van een EV in het E-segment circa drie maal 
zo hoog als een EV in het A-segment, terwijl het gewicht maar een factor 2 hoger is in het E-
segment. Een gewichtscorrectie van 400 kg betekent dat alle segmenten10 ongeveer €375 
korting krijgen in de MRB per jaar (bijna €100 per kwartaal). Het relatieve effect van een vast 
bedrag korting per segment is relatief klein in het E-segment en relatief groot in het A-segment. 
Een gewichtskorting van 400 kg betekent gemiddeld ongeveer een correctie van 1.700 kg voor 
EV naar 1.300 kg (zoals een gemiddelde benzineauto) en is omgerekend gemiddeld ongeveer 
35% korting op het MRB tarief. Echter voor het A-segment is dit ongeveer 60% korting op het 

 
9 Met een lagere MRB over de eerste 800-900 kg en een lineair sterker stijgende MRB vanaf 800-900 kg 
10 A-segment iets lager doordat het gecorrigeerde gewicht dan richting 750 kg gaat waar de MRB-tarieven minder steil lopen. 
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tarief en voor het E-segment 20% korting op het tarief. De lagere segmenten A en B profiteren 
wat sterker en de hogere segmenten D en E profiteren wat minder sterk van de korting. 
Bij een generieke tariefkorting van 35% werkt dit mechanisme vice versa. Ieder segment krijgt 
dezelfde 35% tariefkorting, maar voor het A-segment is dit ongeveer €200 en voor het E-
segment is dit ongeveer €600. Een generieke MRB korting slaat qua budgettair beslag per auto 
relatief sterk neer bij de hogere segmenten.   
 
Tabel 4: Tariefkorting versus gewichtskorting in de MRB. 

 
 
3.1.5 Bijtelling voor privégebruik auto van de zaak  

Het bijtellingsbeleid is zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord wordt opengebroken per 2022. 
In plaats van een stijging naar 16% bijtelling wordt de bijtelling op 12% gehouden om in de 
laatste jaren te stijgen naar 18%. Om naast de stimulering van EV in de bijtelling een extra 
overstap van fossiel naar EV te creëren zal er voor conventionele brandstofauto’s een malus 
in de bijtelling worden geïntroduceerd per 2026 van 1% waardoor het tarief naar 23% gaat, 
zie Tabel 5. Per 2025 wordt de cap waaronder de bijtellingskorting geldt per jaar met verlaagd 
met €1.000. Met name ZE auto’s van de zaak in de segmenten A tot en met C behouden 
daarmee een korting in de bijtelling. Aangezien de aanschafprijs van ZE in de lagere 
segmenten naar verwachting nog hoger ligt dan fossiele auto’s, geldt deze korting gedeeltelijk 
als compensatie voor de meerprijs die doorwerkt in de grondslag van de bijtelling en 
gedeeltelijk als extra stimulering omdat de bijtelling een bewezen effectief sturingsinstrument 
is voor de zakelijke markt. Door zakelijk in 2026-2030 extra te stimuleren in de onderste 
segmenten die ook het meest gewild zijn op de particuliere markt, kunnen deze extra ZE auto’s 
vanaf omstreeks 2030 doorstromen naar de tweedehandsmarkt in Nederland. 
 
Tabel 5: beleidsvormgeving bijtelling voor privégebruik auto van de zaak. 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Basispad: standaard tarief 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Basispad: ZE tarief 12% 16% 16% 16% 17% 22% 22% 22% 22% 22% 

CAP voor ZE korting 40k 40k 40k 40k 40k - - - - - 
           

Plan autofiscaliteit: standaard tarief 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Plan autofiscaliteit: Malustarief ICEVs 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 

Plan autofiscaliteit:  ZE-tarief 12% 12% 14% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 18% 

CAP voor ZE korting 40k 40k 40k 40k 39k 38k 37k 36k 35k 34k 

 

Tarieven 2020

EV A B C D E Tot factor E tov A

Gewicht 100% 1.150      1.500      1.700      1.850      2.350      1.700      2,0

Gewicht 100% - 400 kg 750         1.100      1.300      1.450      1.950      1.300      

MRB 100% 552€      880€      1.067€   1.208€   1.676€   3,0

MRB 100% - 400 kg 214€      505€      692€      833€      1.301€   

MRB korting 338€      375€      375€      375€      375€      1,1

Gewichtskorting -35% -27% -24% -22% -17%

Tarief korting -61% -43% -35% -31% -22%

Generiek 35% tariefkorting A B C D E

MRB 65% 359€      572€      694€      785€      1.089€   3,0

Bedrag korting 193€      308€      373€      423€      587€      3,0
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3.2 EFFECTEN PERSONENAUTO’S (PA) 
 
3.2.1 ZE ingroei nieuwverkopen 

In de nieuwverkopen stijgt de EV-ingroei in de privé markt met 21%-punt in 2030. In sommige 
jaren is er sprake van een verdubbeling ten opzichte van het basispad. In de eerste jaren 2022-
2025 is er in de privémarkt een combinatie van effecten ten opzichte van het basispad. De 
subsidie per EV is lager dan in het basispad, maar er is geen budgetplafond waardoor er meer 
gebruik van gemaakt kan worden (per saldo positief effect voor EV). Daarnaast wordt de MRB 
korting voor EV eerder afgebouwd dan in het basispad en wordt de BPM progressiever 
waardoor het A en B segment iets aantrekkelijker worden voor fossiele auto’s (beiden per 
saldo negatief effect voor EV). Het totale pakket zorgt bij privé opgeteld voor een gelijke of 
gunstigere EV-ingroei dan in het basispad.  
 
In de zakelijke markt stijgt de EV-ingroei in 2022 met circa 13%-punt. In de jaren 2024 en 2025 
zijn de verkopen grofweg gelijk aan het basispad om in de jaren erna weer te stijgen met 35%-
punt.  
 
Figuur 5: EV-ingroei nieuwverkopen privé en zakelijk 

 
 
 
In de totale nieuwverkopen stijgt de EV-ingroei in 2030 met circa 29%-punt tot 64%, zie Figuur 
6. Cumulatief worden er tot 2030 circa 600.000 extra EVs verkocht ten opzichte van het 
basispad, waarvan circa 235.000 in de privé markt en 365.000 in de zakelijke markt. 
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Figuur 6: EV-ingroei totale nieuwverkopen 

 
 
3.2.2 ZE ingroei wagenpark 

In het wagenpark leidt dit inclusief import en exporteffecten tot circa 651.000 extra EVs in het 
wagenpark in 2030, zie Figuur 7. Het verschil tussen de cumulatieve nieuwverkopen en het 
totaal effect op wagenparkniveau wordt grotendeels verklaard door minder export van EVs 
door de MRB-korting in 2026-2030 en door de subsidie voor EV occasions. 
 
Figuur 7: extra EVs per jaarultimo in het wagenpark 2022-2030. 

 
 
De extra EVs in het wagenpark in 2030 zitten voor ruim de helft (55%) in de privé markt 
(363.000) en ruim minder dan de helft (45%) in de zakelijke markt (287.000), zie Figuur 8 en 
Figuur 9. De extra EVs groeien in de jaren tot en met 2026 het sterkst in de zakelijke markt 
waarna de doorstroom van zakelijk naar privé nieuwverkopen steeds verder op gang komen 
waardoor in 2027-2030 de privé markt de sterkste EV stijging krijgt. Figuur 10 laat zien dat het 
‘Plan autofiscaliteit’ sterk inzet op EV-ingroei in de lagere segmenten. Het aandeel A en B 
segment EVs stijgt van 10% in het basispad naar 27% met dit plan.  
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Figuur 8: extra EVs per jaarultimo in het privé wagenpark 2022-2030. 

 

 
 
Figuur 9: extra EVs per jaarultimo in het zakelijke wagenpark 2022-2030. 

 
 
Figuur 10: verdeling EVs in wagenpark naar segmenten. 
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3.2.3 CO2 emissies 

De effecten van de 8 jaren met extra EV ingroei in de nieuwverkopen heeft een doorwerking 
in het wagenpark en in de resulterende totale CO2-uitstoot. In 2030 neemt het aandeel EV in 
het wagenpark toe met 6,8%-punt (van 10,0% naar 16,8%) en stijgt het aandeel van EV in de 
totale voertuigkilometers met 10,2%-punt (van 14% naar 24%).  
 
De totale CO2-reductie op basis van de praktijkuitstoot van het wagenpark loopt op naar 1,73 
Mton in 2030, cumulatief is dit in de periode 2022 tot en met 2030 5,6 Mton.  
 
Figuur 11: CO2-reductie (Mton) “plan autofiscaliteit” t.o.v. basispad 

 
 
 
 
3.2.4 Budgettair 

De budgettaire effecten met betrekking tot de overheidskosten zijn te zien in Tabel 6 voor PA 

totaal en uitgesplitst voor PA privé en PA zakelijk in Tabel 7 en Tabel 8.  

 

De overheidskosten van het beleidsplan liggen cumulatief €6,7 mld. hoger dan in het basispad. 

In de budgettaire plaat zitten drie soorten effecten. Ten eerste is er de budgettaire derving 

door directe stimuleringskosten die samenhangen met tariefkortingen en subsidies (MRB, 

Bijtelling, subsidies, BPM vaste voet). Ten tweede is er de indirecte budgettaire derving in een 

aantal belastingrondslagen door extra overstap van fossiel naar ZE als gevolg van het gevoerde 

beleid (BPM derving, saldo accijnsderving en extra EB-opbrengsten). Tot slot zijn er 

dekkingsmaatregelen die extra budgettaire opbrengsten opleveren (lastenverzwaringen). Alle 

effecten zijn opgenomen in de tabel. 

 
De gewichtscorrectie in de MRB voor PHEV en EV vanaf 2026 leidt tot een derving van ca €1,6 
mld. De MRB derving van 2026 wordt grotendeels gedekt door de MRB tariefsverhoging voor 
EV in 2023-2025. De bijtellingskorting voor ZE leidt tot een derving van circa €1,4 mld., terwijl 
de lastenverzwaring in de bijtelling voor fossiele auto’s van de zaak tot 0,2 mld. dekking leidt. 
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De vrijstelling van de vaste voet in de BPM leidt tot €0,4 mld. derving en de uitbreiding van de 
privé subsidie voor nieuw en occasions leidt tot een additionele derving van €0,5 mld. voor 
nieuw en €0,4 mld. voor occasions.  
 
De totale directe stimuleringskosten bedragen €4,3 mld. (55%) en de indirecte derving door 
grondslagerosie bedraagt €3,5 mld. (45%). De totale dekking door lastenverzwaringen levert 
€1,1 mld. op. Ongeveer 25% van de directe stimuleringskosten is binnen PA is daarmee gedekt. 
 
Tabel 6: budgettaire plaat PA privé + zakelijk “plan autofiscaliteit” t.o.v. basispad. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PA privé + zakelijk:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -15      18       89       85       -163    -194    -232    -285    -346    14              -1.042        

Stimulering PA MRB Opcenten -6        14       53       47       -96      -106    -130    -153    -181    13              -558           

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal MRB Totaal -20      32       142     131     -258    -299    -362    -438    -527    27              -1.600        

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) 58       35       52       -4        -191    -358    -500    -542    -584    -49             -2.032        

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -      -      -      -47      -52      -64      -80      -87      -106    -99             -436           

Dekking BA Aanschafmalus BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Dekking PA Bijtelling ICE -      -      -      -      63       57       47       38       27       63              233            

Stimulering PA Bijtelling BEV -28      -47      -53      -55      -145    -185    -248    -283    -323    -328           -1.367        

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -27      -50      -51      -59      -108    -178    -282    -395    -531    -295           -1.681        

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -4        -6        -5        -6        -12      -20      -29      -37      -43      -34             -163           

PA Accijns totaal PA -31      -56      -56      -66      -120    -198    -311    -432    -574    -330           -1.844        

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

BA Accijns totaal BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect PA EB PA 7         13       13       15       30       49       74       95       122     78              418            

Grondslageffect BA EB BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal EB Totaal 7         13       13       15       30       49       74       95       122     78              418            

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -11      -23      -35      -48      -69      -77      -76      -72      -67      -187           -478           

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -      -      -      -      -63      -75      -95      -93      -102    -63             -428           

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal Subsidie totaal -11      -23      -35      -48      -132    -151    -171    -165    -169    -250           -906           

Dekking PA Afschaffen vrijstelling overheidsvrtg 94       94       94       94       94       94       94       94       94       470            846            

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal Totaal 69       47       157     21       -710    -1.056 -1.457 -1.719 -2.040 -416           -6.688        

Directe stimulering -59      -39      55       -19      -587    -701    -861    -972    -1.126 -649           -4.309        100%

Indirecte derving grondslag 34       -8        8         -54      -281    -506    -737    -879    -1.035 -300           -3.458        100%

Totaal stimulering + derving -25      -47      63       -73      -867    -1.207 -1.598 -1.851 -2.161 -950           -7.767        100%

Totaal dekking 94       94       94       94       157     151     141     132     121     533            1.079         100%

Totaal saldo 69       47       157     21       -710    -1.056 -1.457 -1.719 -2.040 -416           -6.688        100%
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Tabel 7: budgettaire plaat PA privé “plan autofiscaliteit” t.o.v. basispad. 

   

 
 
Tabel 8: budgettaire plaat PA zakelijk “plan autofiscaliteit” t.o.v. basispad. 

   

 
 
 
 
3.2.5 Vergelijking met studiegroep-rapport ‘Bestemming Parijs’ 

In Tabel 9 is het plan autofiscaliteit voor PA vergeleken met het fiche 54 ‘ doortrekken fiscale 
stimulering EV’ 11  uit het studiegroep-rapport ‘Bestemming Parijs’ van Laura van Geest. 
Opgemerkt moet worden dat in het ‘Plan autofiscaliteit’ zowel stimulering als 
dekkingsmaatregelen samen integraal zijn doorgerekend in ‘Bestemming Parijs’ alleen het 
stimuleringspakket integraal is doorgerekend. Er worden wel aparte dekkingsmaatregelen 

 
11 Bijlage 2, pagina 13. En Fiche 54 bijlage 3, pagina 171. 

Particulier PA:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -9        6         39       39       -78      -94      -118    -156    -206    -3               -576           

Stimulering PA MRB Opcenten -3        6         24       22       -46      -51      -67      -86      -111    4                -312           

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel -             -             

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -             -             

Totaal MRB Totaal -11      12       64       60       -124    -145    -185    -242    -317    1                -888           

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) 45       19       -17      -41      -117    -141    -159    -166    -176    -111           -753           

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -      -      -      -13      -16      -21      -24      -28      -34      -30             -136           

Dekking BA Aanschafmalus BA -             -             

Dekking PA Bijtelling ICE -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Stimulering PA Bijtelling BEV -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -8        -16      -16      -23      -60      -101    -156    -224    -313    -123           -916           

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -4        -4        -3        -3        -5        -6        -9        -10      -12      -17             -55             

PA Accijns totaal PA -12      -20      -19      -25      -64      -107    -165    -234    -325    -140           -971           

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -             -             

BA Accijns totaal BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect PA EB PA -0        0         2         6         15       25       35       43       53       23              180            

Grondslageffect BA EB BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal EB Totaal -0        0         2         6         15       25       35       43       53       23              180            

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -11      -23      -35      -48      -69      -77      -76      -72      -67      -187           -478           

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -63      -75      -95      -93      -102    -63             -428           

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -             -             

Totaal Subsidie totaal -11      -23      -35      -48      -132    -151    -171    -165    -169    -250           -906           

Dekking PA Afschaffing voordelen overheidsvrtg -             -             

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK

Totaal Totaal 10       -12      -6        -61      -438    -539    -669    -793    -967    -506           -3.474        

Directe stimulering -22      -12      28       -1        -272    -317    -380    -435    -519    -278           -1.930        100%

Indirecte derving grondslag 33       -0        -34      -59      -166    -222    -289    -357    -447    -227           -1.544        100%

Totaal stimulering + derving 10       -12      -6        -61      -438    -539    -669    -793    -967    -506           -3.474        100%

Totaal dekking -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             0%

Totaal saldo 10       -12      -6        -61      -438    -539    -669    -793    -967    -506           -3.474        100%

Zakelijk PA:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -6        12       50       46       -85      -100    -114    -129    -140    17              -466           

Stimulering PA MRB Opcenten -3        8         29       25       -50      -54      -63      -67      -70      9                -246           

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel -             -             

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -             -             

Totaal MRB Totaal -9        20       79       71       -135    -155    -177    -196    -210    26              -712           

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) 14       16       69       37       -73      -217    -341    -376    -408    62              -1.279        

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -      -      -      -34      -35      -44      -56      -58      -72      -69             -300           

Dekking BA Aanschafmalus BA -             -             

Dekking PA Bijtelling ICE -      -      -      -      63       57       47       38       27       63              233            

Stimulering PA Bijtelling BEV -28      -47      -53      -55      -145    -185    -248    -283    -323    -328           -1.367        

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -18      -34      -35      -36      -49      -78      -126    -171    -218    -172           -765           

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -1        -2        -3        -4        -8        -13      -20      -27      -31      -17             -108           

PA Accijns totaal PA -19      -37      -37      -40      -56      -91      -146    -198    -249    -190           -873           

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -             -             

BA Accijns totaal BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect PA EB PA 7         13       11       9         15       24       39       52       68       55              238            

Grondslageffect BA EB BA -             -             

Totaal EB Totaal 7         13       11       9         15       24       39       52       68       55              238            

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -             -             

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -             -             

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -             -             

Totaal Subsidie totaal -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Dekking PA Afschaffing voordelen overheidsvrtg 94       94       94       94       94       94       94       94       94       470            846            

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK

Totaal Totaal 59       59       162     81       -272    -516    -788    -926    -1.073 90              -3.214        

0

Directe stimulering -37      -27      26       -18      -315    -384    -481    -537    -606    -371           -2.379        100%

Indirecte derving grondslag 2         -8        42       6         -115    -284    -448    -522    -588    -73             -1.914        100%

Totaal stimulering + derving -35      -35      68       -13      -430    -668    -929    -1.059 -1.194 -444           -4.293        100%

Totaal dekking 94       94       94       94       157     151     141     132     121     533            1.079         100%

Totaal saldo 59       59       162     81       -272    -516    -788    -926    -1.073 90              -3.214        100%
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benoemd in het rapport. Voor een zuivere vergelijking worden in Tabel 9 alleen de directe 
stimuleringskosten en indirecte derving opgeteld met elkaar vergeleken. Het ‘Plan 
autofiscaliteit’ behaalt een hogere cumulatieve CO2 reductie van 5,6 Mton (+0,2 Mton ofwel 
103% van het effect van fiche 54) tegen 75% van de overheidskosten van fiche 54 (€7,8 mld. 
versus €10,4 mld. cumulatief).  
 
Tabel 9: plan autofiscaliteit vergeleken met studiegroep-rapport ‘Bestemming Parijs’  

 

  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Cumulatief

Budgettaire derving t.o.v. basispad (mln.)

Plan autofiscaliteit PA -25         -47         63          -73         -867       -1.207    -1.598    -1.851    -2.161    -7.767        

LvG Fiche 54 PA -2           -10         -35         -64         -1.058    -1.505    -2.017    -2.539    -3.182    -10.412      

CO2 reductie (Mton)

Plan autofiscaliteit PA 0,1         0,2         0,2         0,2         0,4         0,6         0,9         1,3         1,7         5,6             

LvG Fiche 54 PA 0,1         0,1         0,1         0,1         0,3         0,6         1,0         1,4         1,9         5,4             

EV-ingroei Nieuwverkopen (%)

Plan autofiscaliteit PA 19% 22% 23% 30% 33% 41% 50% 54% 64%

LvG Fiche 54 PA 13% 19% 24% 26% 36% 45% 55% 64% 75%
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3.3 PLAN AUTOFISCALITEIT BESTELAUTO’S (BA) 
 
3.3.1 MRB verhoging bestelauto’s 

De MRB voor bestelauto’s (alleen Rijksdeel, want opcenten zijn er niet voor bestelauto’s) 
wordt geleidelijk verhoogd tot 2030 en daarmee meer in lijn gebracht met de MRB voor 
personenauto’s. De gemiddelde MRB op bestelauto’s stijgt van circa €500 naar €1.400 per jaar 
in 2030. De MRB stijgt gematigd in de beginjaren en stijgt harder in de latere jaren richting 
2030 (zie Figuur 12). Dit geeft de sector handelingsperspectief en tijd om te anticiperen. De 
maandelijkse MRB voor ondernemers stijgt van de huidige circa €42 per maand naar 
uiteindelijk circa €117 per maand. Binnen de totale TCO zal het aandeel MRB ongeveer 
verdubbelen in 2030. 
 
Voor ZE bestelauto’s geldt net als voor personenauto’s vanaf 2026 een gewichtscorrectie van 
400 kg. Hierdoor hebben ZE bestelauto’s met een gemiddelde batterijgrootte ongeveer 
dezelfde MRB belastingdruk als dieselbestelauto’s. Bestelauto’s met een zwaarder 
batterijpakket hebben een klein nadeel, bestelauto’s met een lichter batterijpakket een klein 
voordeel.  
 
Figuur 12: gemiddelde MRB basispad en ‘Plan autofiscaliteit’. 

 
Door gewichtsverschillen tussen segmenten binnen de bestelautomarkt loopt de MRB 
belastingdruk in 2030 uiteen van €1.000 per jaar voor kleine bestelauto’s (1.350 kg leeg) tot 
€1.800 voor de grootste en zwaarste bestelauto’s (2.400 kg leeg), zie Figuur 13. 
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Figuur 13: MRB-verhoging bestelauto’s in “plan autofiscaliteit”  

 

 
 
3.3.2 Aanschafbonus/malus nieuwe bestelauto’s 

Op basis van de TCO ontwikkelingen in de volgende paragraaf is de vormgeving van de 
aanschafbonus/malus bepaald. In de TCO is rekening gehouden met prijsontwikkelingen bij 
diesel en EV, waaronder het effect van Euro 7 rond 2025, de toename van batterijcapaciteit 
per segment en daling van de kostprijs van batterijen. Aangezien de ZE prijzen tot 2025 slechts 
beperkt dalen is gekozen om het (basispad) beleid nog licht te verruimen en intensiveren en 
het stimuleringsbeleid na 2025 voort te zetten en af te bouwen. Na 2025 groeit de malus voor 
fossiele bestelauto’s in waardoor de subsidie voor ZE kan worden afgebouwd, zie Tabel 10 en 
Tabel 11. Het percentage van de netto catalogusprijs dat in aanmerking komt voor de 
bonus/malus wordt in het ‘Plan autofiscaliteit’  eerst verruimd naar 12,5% en vervolgens 
afgebouwd naar 10%.  
 
Tabel 10: Vormgeving bonus (subsidie) in basispad en ‘Plan autofiscaliteit’ . 

 
 
Tabel 11: Vormgeving malus (heffing) in basispad en ‘Plan autofiscaliteit’ . 

 
 

Basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Subsidie 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0%

CAP 5.000       5.000       5.000       5.000       -           -           -           -           -           

Plan autofiscaliteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Subsidie 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0%

CAP 6.000       6.000       6.000       6.000       5.300       4.600       3.900       3.200       2.500       

Basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Heffing 0% 0% 0% 0% 0%

CAP

Plan autofiscaliteit 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Heffing 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0%

CAP 500          1.000       1.500       2.000       2.500       
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De totale kostenombuiging bedraagt maximaal €6.000 per bestelauto in 2022-2025, hierna 
daalt dit bedrag naar €5.000 in 2030. De ombuiging in 2030 bestaat uit €2.500 bonus en 
€2.500  malus.  
 
Figuur 14: kostenverandering door aanschafbonus/malus. 

 
 

3.3.3 Effect op TCO verschil tussen diesel en ZE voor bestelauto's 

Zonder aanvullend beleid ontstaat er pas na 2025 een positieve TCO voor ZE bestelauto’s ten 
opzichte van diesel, met verschillende omslagpunten per segment. Door de SEBA subsidie 
ontstaat een gunstigere TCO voor ZE tot 2025 en met het ‘Plan autofiscaliteit’ komt hier een 
extra impuls bij. Vanaf 2026 knikken de TCO-verschillen omhoog in het basispad door het 
wegvallen van de subsidie. In het ‘Plan autofiscaliteit’  bewegen de TCO-verschillen met diesel 
meer stabiel richting een voordeel van 5 tot 10% voor ZE bestelauto’s. 
 
Figuur 15: ontwikkeling TCO-verschil ZE versus Diesel in basispad en ‘Plan autofiscaliteit’ . 

Basispad: ‘Plan autofiscaliteit’: 
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3.4 EFFECTEN BESTELAUTO’S (BA) 
 
De ramingen in dit hoofdstuk betreffen een middenraming waarbij een onzekerheidsmarge 
geldt. Zoals uitgelegd in de inleiding zal deze raming als tegenwindscenario gezien worden, 
omdat er ook een plausibel meewindscenario opgesteld zal worden. De ramingen zijn 
gemaakt met een nieuw rekenmodel van Revnext voor bestelauto’s, maar betreft nog geen 
gedetailleerd ontwikkeld model zoals Carbontax. De kostencurves in het model zijn getoetst 
door de RAI Vereniging. Deze zijn plausibel geacht en worden gesteund door de coalitie.  
 
3.4.1 ZE-ingroei nieuwverkopen 

In het basispad is het effect van de subsidieregeling nog niet of nauwelijks meegenomen, 
omdat de SEBA regeling evenals de uitvoeringsagenda Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) in 
2020 nog niet bekend was. In het ‘Plan autofiscaliteit’ is de verruimde subsidieregeling tot 
2025 meegenomen en het aanvullende bonus/malus beleid na 2025. De ingroei van ZE 
bestelauto’s stijgt naar verwachting gestaag naar 46% in 2030, circa 26%-punt boven het 
basispad.  
 
Figuur 16: ZE-ingroei nieuwverkopen. 

 
 
3.4.2 ZE ingroei wagenpark 

In het ‘Plan autofiscaliteit’ is het effect van extra beleid te zien. De ZE-ingroei met het ‘Plan 
autofiscaliteit’ stijgt naar ruim 155.000 ZE bestelauto’s in 2030. Dit zijn 95.000 ZE voertuigen 
meer dan in het basispad. 
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Figuur 17: ZE-ingroei wagenpark. 

 
 
3.4.3 CO2 emissies 

De totale CO2-emissie neemt af met 0,52 Mton in 2030 en 2,4 Mton cumulatief tot en met 
2030. 
 
Figuur 18: CO2 emissies bestelauto’s tot 2030 

 
 
 
 
3.4.4 Budgettair 

De MRB opbrengsten stijgen tot bijna €800 mln. in 2030, cumulatief €2,4 mld. meer dan in het 
basispad (€2,05 mld. voor fossiel en €0,35 mld. voor ZE). De subsidiekosten nemen heel licht 
toe tot en met 2025 door een iets groter aandeel ZE als gevolg van de MRB verhoging en de 
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extra subsidiehoogte. Na 2025 zijn de subsidiekosten circa €400 mln. cumulatief en de malus 
zorgt voor circa €300 mln. opbrengsten. De subsidiekosten zijn dus iets hoger dan de malus 
opbrengsten. Door de extra ZE-ingroei ontstaat extra accijnsderving en extra EB opbrengsten, 
per saldo circa 150 mln. derving cumulatief. De subsidiekosten voor ZE bestelauto’s worden 
verondersteld gedekt te worden via de BIK-regeling12. In totaal nemen de opbrengsten onder 
de streep fors toe door de MRB verhoging. Er is een overschot van €2,5 mld. cumulatief. 
 
Tabel 12: budgettaire plaat bestelauto’s tot 2030. 

 

 
 
 
3.4.5 Vergelijking met studiegroep-rapport ‘Bestemming Parijs’ 

In het fiche 55 ‘Stimulering emissievrije bestelauto’s’ 13  uit het studiegroep-rapport 
‘Bestemming Parijs’ van Laura van Geest wordt een aantal maatregelen genoemd voor de 
bestelautomarkt. Er is echter geen doorrekening van gemaakt. De genoemde maatregelen 
betreffen: 

- Afschaffen van de BPM vrijstelling, €0,7 tot €0,9 mld. per jaar 
- MRB verhoging inclusief heffing opcenten, €1,4 mld. per jaar 
- Een aanschafsubsidie van 15-20% van de netto catalogusprijs om in 2024-2030 

350.000 extra ZE bestelauto’s te laten instromen (dit betekent min of meer naar 100% 
ZE nieuwverkopen per 2026) met een subsidiebudget van €2,6 tot €3,5 mld. cumulatief 
tot 2030.  

 
  

 
12 Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) 
13 Fiche 55 bijlage 3, pagina 174. 

Zakelijk BA:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -             -             

Stimulering PA MRB Opcenten -             -             

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel 9          30        65        108      159      237      338      468      636      371             2.050          

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -      -      -      5          23        37        58        91        142      28               356             

Totaal MRB Totaal 9          30        65        113      183      274      396      559      778      399             2.407          

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) -             -             

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -             -             

Dekking BA Aanschafmalus BA -      -      -      -      24        46        64        79        85        24               299             

Dekking PA Bijtelling ICE -             -             

Stimulering PA Bijtelling BEV -             

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -             -             

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -             -             

PA Accijns totaal PA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -1        -3        -5        -8        -17      -27      -40      -54      -70      -34             -225           

BA Accijns totaal BA -1        -3        -5        -8        -17      -27      -40      -54      -70      -34             -225           

Grondslageffect PA EB PA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect BA EB BA 0          1          2          2          5          8          12        16        21        10               67               

Totaal EB Totaal 0          1          2          2          5          8          12        16        21        10               67               

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -             -             

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -             -             

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -11      -13      -18      -22      -67      -75      -78      -80      -75      -132           -440           

Totaal Subsidie totaal -11      -13      -18      -22      -67      -75      -78      -80      -75      -132           -440           

Dekking PA Afschaffing voordelen overheidsvrtg -             -             

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK 11        13        18        22        67        75        78        80        75        132             440             

Totaal Totaal 8          28        61        107      195      301      433      600      813      400             2.547          

0

Directe stimulering -11      -13      -18      -22      -67      -75      -78      -80      -75      -132           -440           100%

Indirecte derving grondslag -1        -2        -3        -5        -12      -19      -28      -38      -49      -23             -158           100%

Totaal stimulering + derving -12      -15      -22      -28      -79      -94      -106    -118    -124    -156           -598           100%

Totaal dekking 20        43        83        135      274      395      539      718      937      556             3.145          100%

Totaal saldo 8          28        61        107      195      301      433      600      813      400             2.547          100%
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3.5 DOORKIJK EFFECT BETALEN NAAR GEBRUIK IN 2030 
Op basis van de studie “Effecten varianten betalen naar gebruik”14 is een inschatting gemaakt 
voor het volume effect van de invoering van betalen naar gebruik als aanvulling op het plan 
autofiscaliteit. In de genoemde studie is een bandbreedte gevonden voor het effect op de 
voertuigkilometers van personen- en bestelauto’s van circa 16 tot 20%. Bij de doorrekening 
van onderhavige doorkijk is een effect van 18% aangenomen op de voertuigkilometers. Er is 
rekening gehouden met de verschillende elasticiteiten voor PA privé, PA zakelijk en BA. Er is 
geen km-tarief met een bepaalde vormgeving doorgerekend, maar uitsluitend de impact van 
de volume effecten op de CO2-uitstoot en de kilometerafhankelijke belastingen (accijns en EB). 
 
In Figuur 19 is de CO2 uitstoot en de reductie gevisualiseerd voor dit aanvullende pakket in 
2030 waarbij is aangenomen dat het structurele effect in 2030 direct is bereikt. De CO2 
uitstoot daalt ten opzichte van het plan autofiscaliteit met 3,2 Mton (0,35 Mton BA en 2,83 
Mton PA) tot 13,6 Mton, een reductie van circa 19%.  
 
Figuur 19: CO2-uitstoot in Mton, basispad, plan autofiscaliteit en BNG in 2030 

 
 
In de onderhavige analyse zijn alleen effecten ten aanzien vraaguitval meegenomen, geen 
effecten als gevolg van een veranderende samenstelling van het wagenpark. In de budgettaire 
analyse zijn ook alleen de effecten door vraaguitval meegenomen. Dit betekent dat alleen de 
effecten op de accijnzen en de energiebelasting zijn geanalyseerd. In 2030 betekent de 
invoering van BNG aanvullend ten opzichte van het plan autofiscaliteit een extra derving van 
€1,3 miljard.   
 
  

 
14 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z19184&did=2020D41393 



 

 

27 
 

4 Basispad meewind t.o.v. basispad tegenwind 
 
In dit hoofdstuk is een meewind basispad opgesteld voor PA en BA, zoals beschreven in de 
inleiding van dit rapport, zie H1. Hierbij is door Revnext een vergelijkbare aanpak gehanteerd 
als gangbaar bij mee/tegenwind doorrekeningen voor het PBL. 
 
4.1 BASISPAD MEEWIND PA 
 
Bij personenauto’s is een meewind basispad opgesteld waarbij wordt uitgegaan van een 
aanscherping van het EU-bronbeleid naar -50% in 2030. Daarnaast is aangenomen dat de 
overstapdrempels met circa 10% afnemen ten opzichte van de overstapdrempels in het 
Tegenwind scenario. Tot slot is een verschuiving van 3%-punt in de restwaarde aangenomen 
ten gunste van de restwaarde van elektrische personenauto’s. De aanscherpingen en 
positievere aannames zijn geïmplementeerd vanaf 2027 waardoor in eerdere jaren het 
meewind en het tegenwind basispad gelijk zijn aan elkaar.  
 
4.1.1 ZE ingroei nieuwverkopen 

In het meewind scenario neemt het ingroeipad zakelijk toe met 16%-punt (van 48% naar 64%). 
Het ingroeipad privé stijgt met 19%-punt (van 22% naar 37%), zie Figuur 20.  
 
Figuur 20: EV-ingroei nieuwverkopen privé en zakelijk 

 
 
 
In Figuur 21 is het ingroeipad EV voor de totale nieuwverkopen gevisualiseerd. Uit de figuur 
blijkt dat het ingroeipad toeneemt met 16%-punt tot 51%. Het geïsoleerde effect van de 
aanscherping van EU-bronbeleid is uitvoerig beschreven in Bijlage 3 van de Keuzewijzer15. 
Door het EU-beleid stijgt de ZE-ingroei van 35% naar 45% en door de gunstigere ontwikkeling 
van de markt en consumentengedrag stijgt de ingroei verder van 45% naar 51%. 
 

 
15 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/aanbiedingsbrief-keuzewijzer-

autobelastingen 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/aanbiedingsbrief-keuzewijzer-autobelastingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/09/aanbiedingsbrief-keuzewijzer-autobelastingen
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Figuur 21: EV-ingroei totale nieuwverkopen 

 
 
4.1.2 ZE ingroei wagenpark 

Door het meewindpakket stijgt het elektrische wagenpark met 18.000 in 2027 tot 150.000 in 
2030. Het aandeel EV in het wagenpark stijgt met 1,6%-punt tot 11,6%.  
 

Figuur 22: cumulatief aantal EVs in het wagenpark tot 2030. 

 
4.1.3 CO2 emissies 

De effecten van de 4 jaren met extra EV ingroei in de nieuwverkopen heeft een doorwerking 
in het wagenpark en in de resulterende totale CO2-uitstoot. De totale CO2-reductie op basis 
van de praktijkuitstoot van het wagenpark loopt op naar 0,44 Mton in 2030, cumulatief is dit 
in de periode 2022 tot en met 2030 0,84 Mton.  
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Figuur 23: CO2-reductie (Mton) basispad Meewind t.o.v. basispad Tegenwind. 

 

 
 
4.1.4 Budgettair 

De budgettaire effecten met betrekking tot de overheidskosten van het meewindpakket zijn 

opgenomen in Tabel 13. 

 

De overheidskosten stijgen cumulatief met circa €1,1 mld. als gevolg van het meewindpakket. 

Door een stijging van het aantal elektrische personenauto’s in de nieuwverkopen en het 

wagenpark dalen de BPM opbrengsten en de accijnsopbrengsten. Tegelijkertijd stijgen de EB 

opbrengsten en door het hogere leeggewicht van elektrische personenauto’s neemt ook de 

opbrengst van de MRB toe. De overheidskosten betreffen dus de indirecte dervingen door 

grondslageffecten (grondslagerosie). Wanneer het meewind basispad gebruikt wordt als 

basispad waartegen de beleidseffect van het plan autofiscaliteit opnieuw wordt afgezet, dan 

betekent dit dat de budgettaire effecten uit Tabel 13 onderdeel worden van het nieuwe 

basispad en niet veroorzaakt en gedekt hoeven te worden door het plan autofiscaliteit. 
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Tabel 13: budgettaire plaat PA privé + zakelijk basispad Meewind t.o.v. basispad Tegenwind 

 

 
 
 
  

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

MRB Rijksdeel -      -      -      -      1          4          7          9          10        1                 31               

MRB Opcenten -      -      -      -      1          4          9          15        1          1                 31               

MRB Rijksdeel Bestel fossiel -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

MRB Rijksdeel Bestel ZE -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

MRB Totaal -      -      -      -      2          8          16        24        11        2                 61               

BPM (totaal zonder vaste voet ZE) -      -      -      -      -8        -110    -183    -263    -404    -8               -967           

BPM vaste voet ZE -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Aanschafmalus BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Bijtelling ICE -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Bijtelling BEV -      -      -      -      -1        -2        -4        -10      -20      -1               -36             

Accijns Benzine PA 1          1          1          0          -1        -11      -31      -61      -119    2                 -221           

Accijns Diesel PA -1        -0        -0        -0        -0        -3        -7        -12      -19      -2               -44             

Accijns totaal PA 0          0          0          -0        -1        -14      -38      -74      -139    -0               -265           

Accijns Benzine BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Accijns Diesel BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Accijns totaal BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

EB PA 0          0          0          -0        -0        3          10        18        32        -1               61               

EB BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

EB Totaal 0          0          0          -0        -0        3          10        18        32        -1               61               

Aanschafsubsidie ZE privé -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Aanschafsubsidie ZE privé occasion -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Aanschafsubsidie ZE bestel -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Subsidie totaal -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Afschaffen vrijstelling overheidsvrtg -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Dekking subsidie ZE bestel via BIK -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal 0          0          0          -0        -8        -115    -199    -305    -520    -7               -1.146        
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4.2 BASISPAD MEEWIND BA 
Bij bestelauto’s is een meewind basispad opgesteld waarbij wordt uitgegaan van een 
aanscherping van het EU-bronbeleid naar -43,5% in 2030 (in plaats van -31%). Vertaald naar 
de Nederlandse situatie is ingeschat dat fabrikanten circa 14%-punt extra aandeel ZE in hun 
nieuwverkopen in 2030 nodig hebben. Dit is vervolgens vertaald naar sterker dalende prijzen 
van nieuwe ZE-bestelauto’s om voldoende aandeel ZE te realiseren.  
 
Daarnaast is aangenomen dat de overstapdrempels met circa 20% afnemen ten opzichte van 
de overstapdrempels in het Tegenwind scenario. In het meewindscenario is verondersteld dat 
de grotere steden in Nederland ZE-zones van substantiële omvang in de binnensteden gaan 
implementeren, waardoor fossiele bestelauto’s vanaf 2028 geen toegang meer hebben.  
 
Tot slot is een verschuiving van 3%-punt in de restwaarde aangenomen ten gunste van de 
restwaarde van elektrische personenauto’s. Dit komt bovenop de verbetering van 
restwaardes van ZE bestelauto’s in de tijd die reeds in tegenwind zijn aangenomen. De 
aanscherpingen en positievere aannames zijn geïmplementeerd vanaf 2027 waardoor in 
eerdere jaren het meewind en het tegenwind basispad in principe gelijk zijn aan elkaar. De 
korte termijn onzekerheid tot en met 2026 is niet expliciet met mee/tegenwind scenario’s in 
kaart gebracht. Echter, zullen in onderstaande figuren toch verschillen te zien zijn tussen de 
mee/tegenwind basispaden tot en met 2025 en dat komt doordat het Klimaatakkoordbeleid 
in het basispad tegenwind gedeeltelijk nog niet was meegenomen en in basispad meewind 
wel is meegenomen. De verschillen tot en met 2025 komen dus voort uit het KA-beleid en 
vanaf 2027 door de additionele meewind aannames. 
 
4.2.1 ZE ingroei nieuwverkopen 

In Figuur 21 is het ingroeipad ZE voor de totale nieuwverkopen gevisualiseerd. Uit de figuur 
blijkt dat het ingroeipad in meewind toeneemt met 42%-punt t.o.v. tegenwind en komt uit op  
62% in 2030. Het geïsoleerde effect van de aanscherping van EU-bronbeleid is circa 14 tot 
21%-punt in 2030 afhankelijk van de volgorde waarin meewindfactoren worden toegevoegd 
aan het meewindpakket. De overige 21 tot 28%-punt komt door gedrags- en marktfactoren. 
 
Figuur 24: ZE-ingroei totale nieuwverkopen 
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4.2.2 ZE ingroei wagenpark 

Door het meewindpakket stijgt het ZE wagenpark met 70.000 in 2030. Het aandeel ZE in het 
wagenpark stijgt van 6,0% (tegenwind) naar 12,5% (meewind) in 2030.  
 

Figuur 25: cumulatief aantal ZE in het wagenpark tot 2030 (x 1.000). 

  
 

4.2.2.1 CO2 emissies  

De effecten van de 4 jaren met extra ZE ingroei in de nieuwverkopen heeft een doorwerking 
in het wagenpark en in de resulterende totale CO2-uitstoot. De totale CO2-reductie op basis 
van de praktijkuitstoot van het wagenpark loopt op naar 0,4 Mton in 2030, waarvan circa 0,2 
Mton door het meewindpakket en 0,2 Mton door het KA-beleid tot en met 2025. Cumulatief 
is dit in de periode 2022 tot en met 2030 1,7 Mton.  
 
Figuur 26: CO2-reductie (Mton) basispad Meewind t.o.v. basispad Tegenwind. 
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4.2.3 Budgettair 

De budgettaire effecten met betrekking tot de overheidskosten van het meewindpakket zijn 

opgenomen in Tabel 14. 

 

De overheidskosten stijgen cumulatief met circa €0,05 mld. als gevolg van het meewindpakket. 

Door een stijging van het aantal ZE bestelauto’s in de nieuwverkopen en het wagenpark dalen 

de accijnsopbrengsten en stijgen de EB opbrengsten. De overheidskosten betreffen dus de 

indirecte dervingen door grondslageffecten (grondslagerosie). Wanneer het meewind 

basispad gebruikt wordt als basispad waartegen de beleidseffect van het plan autofiscaliteit 

opnieuw wordt afgezet, dan betekent dit dat de budgettaire effecten uit Tabel 14 onderdeel 

worden van het nieuwe basispad en niet veroorzaakt en gedekt hoeven te worden door het 

plan autofiscaliteit. Doordat er geen BPM is voor bestelauto’s vallen de grondslageffecten veel 

lager uit dan bij personenauto’s. 

 
Tabel 14: budgettaire plaat BA basispad Meewind t.o.v. basispad Tegenwind 

 
 
 
 
  

Basispad MW versus basispad TW 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

MRB Rijksdeel

MRB Opcenten

MRB Rijksdeel Bestel fossiel

MRB Rijksdeel Bestel ZE

MRB Totaal

BPM (totaal zonder vaste voet ZE)

BPM vaste voet ZE

Aanschafmalus BA

Bijtelling ICE

Bijtelling BEV

Accijns Benzine PA

Accijns Diesel PA

Accijns totaal PA

Accijns Benzine BA

Accijns Diesel BA -2        -7        -20      -47      -75             

Accijns totaal BA -2        -7        -20      -47      -75             

EB PA

EB BA 0          2          6          14        22               

EB Totaal 0          2          6          14        22               

Aanschafsubsidie ZE privé 

Aanschafsubsidie ZE privé occasion 

Aanschafsubsidie ZE bestel 

Subsidie totaal

Afschaffing voordelen overheidsvrtg

Subsidie ZE bestel via BIK

Totaal -1        -5        -14      -33      -53             
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5 Effecten plan autofiscaliteit totaal (Meewind) 
 
In dit hoofdstuk worden de resultaten samengevat voor het ‘Plan Autofiscaliteit’ ten opzichte 
van het basispad, beiden binnen de context van het Meewindscenario.  
 
5.1 SAMENVATTING RESULTATEN OP HOOFDLIJNEN  
 
5.1.1 CO2 emissies PA + BA 

Het plan autofiscaliteit voor personenauto’s (PA) en bestelauto’s (BA) zorgt in totaal voor een 
afname van circa 2,0 Mton CO2-uitstoot ten opzichte van het basispad in 2030 (Figuur 27). Dit 
betreft een reductie van 11% ten opzichte van het basispad in 2030. De cumulatieve reductie 
tot en met 2030 komt op circa 6,6 Mton. Ten opzichte van het basispad tegenwind is de totale 
reductie 2,8 Mton in 2030. 
 
Figuur 27: CO2 emissies PA + BA tot 2030 
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5.1.2 NOx emissies PA + BA 

Figuur 28 laat zien dat bij meewind de NOx emissie in 2030 in het plan autofiscaliteit 2,1 kton 
lager ligt dan in het basispad. De NOx emissie in 2030 van bestelauto’s daalt met 0,6 kton (11%) 
en die van personenauto’s met 1,5 Kton (12%). 
 
Figuur 28: NOx emissies in 2030 PA+BA bij meewind 
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5.1.3 Budgettair PA + BA 

De budgettaire effecten in de periode 2022-2026 komen ook bij meewind budgetneutraal uit. 
In de periode 2027-2030 is er sprake van een dekkingstekort van €4,4 mld. De totale directe 
stimuleringskosten in 2022-2030 zijn cumulatief €5,4 mld. Daarnaast ontstaat er een indirecte 
derving van €3,2 mld. Dit telt op tot €8,6 mld. Vervolgens is er €4,3 mld. aan 
dekkingsopbrengsten.  
 
Tabel 15: budgettaire plaat totaal PA + BA.  

 
 
 
  

Totaal PA + BA:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -15      18       89       85       -164    -201    -248    -311    -383    13              -1.132        

Stimulering PA MRB Opcenten -6        14       53       47       -96      -110    -139    -169    -220    12              -625           

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel 9         30       65       110     170     247     343     462     608     384            2.044         

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -      -      -      3         13       27       53       97       170     15              362            

Totaal MRB Totaal -11      62       207     244     -78      -37      9         79       174     424            650            

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) 58       35       52       -4        -195    -314    -432    -445    -418    -53             -1.663        

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -      -      -      -47      -53      -69      -90      -101    -125    -100           -485           

Dekking BA Aanschafmalus BA -      -      -      -      24       43       51       44       21       24              183            

Dekking PA Bijtelling dekking ICEV -      -      -      -      64       57       46       36       20       64              223            

Stimulering PA Bijtelling stimulering BEV -28      -47      -53      -34      -136    -183    -263    -323    -436    -298           -1.503        

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -28      -51      -52      -60      -109    -179    -282    -393    -507    -299           -1.660        

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -4        -5        -5        -6        -12      -18      -25      -31      -33      -32             -139           

PA Accijns totaal PA -32      -57      -57      -66      -121    -198    -307    -423    -540    -332           -1.800        

Grondslageffect BA Accijns Benzine BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -1        -3        -5        -8        -17      -29      -45      -64      -79      -34             -252           

BA Accijns totaal BA -1        -3        -5        -8        -17      -29      -45      -64      -79      -34             -252           

Grondslageffect PA EB PA 7         13       13       16       31       49       74       94       116     80              412            

Grondslageffect BA EB BA 0         1         2         2         5         9         14       19       23       10              75              

Totaal EB Totaal 7         14       14       18       36       58       87       113     139     90              487            

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -11      -23      -35      -54      -77      -99      -111    -114    -112    -201           -638           

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -63      -75      -95      -93      -102    -63             -428           

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -11      -13      -18      -22      -67      -88      -110    -133    -141    -132           -605           

Totaal Subsidie totaal -22      -37      -53      -77      -208    -262    -317    -340    -355    -397           -1.671        

Dekking PA Afschaffing voordelen overheidsvrtg 94       94       94       94       94       94       94       94       94       470            846            

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK 11       13       18       22       67       88       110     133     141     132            605            

Totaal Totaal 77       75       218     144     -521    -754    -1.058 -1.198 -1.363 -8               -4.380        

Directe stimulering -70      -52      36       -27      -657    -826    -1.058 -1.244 -1.520 -770           -5.417        100%

Indirecte derving grondslag 33       -10      5         -59      -296    -483    -698    -820    -898    -328           -3.227        100%

Totaal stimulering + derving -38      -62      41       -85      -953    -1.309 -1.755 -2.063 -2.418 -1.098        -8.643        100%

Totaal dekking 114     137     177     229     432     555     698     866     1.054  1.090         4.263         100%

Totaal saldo 77       75       218     144     -521    -754    -1.058 -1.198 -1.363 -8               -4.380        100%
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6 Plan autofiscaliteit per deelmarkt PA en BA (Meewind) 
 
6.1 EFFECTEN PLAN AUTOFISCALITEIT PA (MEEWIND) 
 
6.1.1 ZE ingroei nieuwverkopen 

In de nieuwverkopen stijgt de EV-ingroei in de privé markt met 23%-punt in 2030. In sommige 
jaren is er sprake van een verdubbeling ten opzichte van het basispad. In de zakelijke markt 
stijgt de EV-ingroei met circa 24%-punt richting 2030.  
 
Figuur 29: EV-ingroei nieuwverkopen privé en zakelijk 

 
 
In de totale nieuwverkopen stijgt de EV-ingroei in 2030 met circa 24%-punt tot 75%, zie Figuur 
30. Cumulatief worden er tot 2030 circa 590.000 extra EVs verkocht ten opzichte van het 
basispad meewind, waarvan circa 260.000 in de privé markt en 330.000 in de zakelijke markt. 
 
Figuur 30: EV-ingroei totale nieuwverkopen 
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6.1.2 ZE ingroei wagenpark 

In het wagenpark leidt dit inclusief import en exporteffecten tot circa 637.000 extra EVs in het 
wagenpark in 2030 bovenop het meewind basispad dat reeds op 1,1 mln. EVs uitkomt, zie 
Figuur 31. Het verschil tussen de cumulatieve nieuwverkopen en het totaal effect op 
wagenparkniveau wordt grotendeels verklaard door minder export van EVs door de MRB-
korting in 2026-2030 en door de subsidie voor EV occasions. 
 
Figuur 31: extra EVs in het wagenpark per jaarultimo 2022-2030 

 
 
De extra EVs in het wagenpark in 2030 zitten voor ruim de helft in de privé markt (381.000) 
en minder dan de helft in de zakelijke markt (255.000), zie Figuur 33 en Figuur 34. De extra 
EVs groeien in de jaren tot en met 2026 het sterkst in de zakelijke markt waarna de 
doorstroom van zakelijk naar privé nieuwverkopen steeds verder op gang komen waardoor in 
2027-2030 de privé markt de sterkste EV stijging krijgt.  
 
Figuur 32: extra EVs per jaarultimo in het privé wagenpark 2022-2030 
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Figuur 33: extra EVs per jaarultimo in het zakelijk wagenpark 2022-2030 

 

 
 
6.1.3 CO2 emissies 

Het beleidspakket heeft in het meewindscenario een doorwerking in het wagenpark en in de 
resulterende totale CO2-uitstoot. In 2030 neemt het aandeel EV in het wagenpark toe met 
6,6%-punt (van 11,6% naar 18,2%) en stijgt het totaal voertuigkilometers met 9,8%-punt (van 
16% naar 26%).  
 
De totale CO2-reductie op basis van de praktijkuitstoot van het wagenpark loopt op naar 1,61 
Mton in 2030, cumulatief is dit in de periode 2022 tot en met 2030 5,4 Mton.  
 
Figuur 34: CO2-reductie (Mton) “plan autofiscaliteit Meewind” t.o.v. basispad Meewind 

 
 
6.1.4 Budgettair 

De budgettaire effecten met betrekking tot de overheidskosten van het plan autofiscaliteit 

meewind ten opzichte van het basispad meewind zijn te zien in Tabel 16.  
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De overheidskosten van het beleidsplan liggen cumulatief €6,8 mld. hoger dan in het meewind 

basispad. In de budgettaire plaat zitten drie soorten effecten. Ten eerste is er de budgettaire 

derving door directe stimuleringskosten die samenhangen met tariefkortingen en subsidies 

(MRB, Bijtelling, subsidies, BPM vaste voet). Ten tweede is er de indirecte budgettaire derving 

in een aantal belastingrondslagen door extra overstap van fossiel naar ZE als gevolg van het 

gevoerde beleid (BPM derving, saldo accijnsderving en extra EB-opbrengsten). Tot slot zijn er 

dekkingsmaatregelen die extra budgettaire opbrengsten opleveren (lastenverzwaringen). Alle 

effecten zijn opgenomen in de tabel. 

 
De gewichtscorrectie in de MRB voor PHEV en BEV vanaf 2026 leidt tot een derving van circa 
€1,8 mld. De MRB derving van 2026 wordt volledig gedekt door de MRB tariefsverhoging voor 
EV in 2023-2025. De bijtellingskorting voor ZE leidt tot een derving van circa €1,5 mld., terwijl 
de lastenverzwaring in de bijtelling voor fossiele auto’s van de zaak tot 0,2 mld. extra 
opbrengsten oplevert. De vrijstelling van de vaste voet in de BPM leidt tot €0,5 mld. derving 
en de uitbreiding van de privé subsidie voor nieuw en occasions leidt tot een additionele 
derving van €0,6 mld. voor nieuw en €0,4 mld. voor occasions.  
 
De totale directe stimuleringskosten bedragen €4,8 mld. (61%) en de indirecte derving door 
grondslagerosie bedraagt €3,1 mld. (39%). De totale dekking door lastenverzwaringen levert 
€1,1 mld. op. Ongeveer 22% van de directe stimuleringskosten is binnen PA is daarmee gedekt. 
 
Tabel 16: budgettaire plaat PA privé + zakelijk plan autofiscaliteit Meewind t.o.v. basispad Meewind  

 

 
6.1.5 Reflectie PA resultaten mee/tegenwind 

Het plan autofiscaliteit behaalde in tegenwind een reductie van 1,7 Mton in 2030 en bij 
meewind 1,6 Mton. De overheidskosten voor PA stijgen van €6,7 mld. cumulatief (zie Tabel 6) 
naar €6,8 mld. (zie Tabel 16). De EV-ingroei in de nieuwverkopen steeg bij tegenwind met 
29%-punt (van 35% naar 64%) en bij meewind met 24%-punt (van 51% naar 75%). In hoofdstuk 
7 volgt een nadere duiding van deze effecten.  

PA privé + zakelijk:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -15      18       89       85       -164    -201    -248    -311    -383    13              -1.132        

Stimulering PA MRB Opcenten -6        14       53       47       -96      -110    -139    -169    -220    12              -625           

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal MRB Totaal -20      32       142     131     -261    -311    -387    -480    -603    24              -1.757        

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) 58       35       52       -4        -195    -314    -432    -445    -418    -53             -1.663        

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -      -      -      -47      -53      -69      -90      -101    -125    -100           -485           

Dekking BA Aanschafmalus BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Dekking PA Bijtelling ICE -      -      -      -      64       57       46       36       20       64              223            

Stimulering PA Bijtelling BEV -28      -47      -53      -34      -136    -183    -263    -323    -436    -298           -1.503        

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -28      -51      -52      -60      -109    -179    -282    -393    -507    -299           -1.660        

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -4        -5        -5        -6        -12      -18      -25      -31      -33      -32             -139           

PA Accijns totaal PA -32      -57      -57      -66      -121    -198    -307    -423    -540    -332           -1.800        

Grondslageffect BA Accijns Benzine BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

BA Accijns totaal BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect PA EB PA 7         13       13       16       31       49       74       94       116     80              412            

Grondslageffect BA EB BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal EB Totaal 7         13       13       16       31       49       74       94       116     80              412            

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -11      -23      -35      -54      -77      -99      -111    -114    -112    -201           -638           

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -      -      -      -      -63      -75      -95      -93      -102    -63             -428           

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal Subsidie totaal -11      -23      -35      -54      -140    -174    -207    -207    -214    -264           -1.066        

Dekking PA Afschaffing voordelen overheidsvrtg 94       94       94       94       94       94       94       94       94       470            846            

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Totaal Totaal 69       47       157     36       -717    -1.050 -1.473 -1.756 -2.106 -408           -6.793        

Directe stimulering -59      -39      55       -4        -590    -738    -947    -1.111 -1.378 -637           -4.812        100%

Indirecte derving grondslag 34       -8        8         -53      -285    -463    -666    -775    -842    -305           -3.050        100%

Totaal stimulering + derving -25      -47      63       -58      -874    -1.201 -1.613 -1.885 -2.221 -942           -7.862        100%

Totaal dekking 94       94       94       94       158     151     140     130     114     534            1.069         100%

Totaal saldo 69       47       157     36       -717    -1.050 -1.473 -1.756 -2.106 -408           -6.793        100%
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6.2 EFFECTEN PLAN AUTOFISCALITEIT BA (MEEWIND) 
De ramingen in dit hoofdstuk betreffen een raming op basis van een meewindscenario waarbij 
een onzekerheidsmarge geldt. De ramingen zijn gemaakt met een nieuw rekenmodel van 
Revnext voor bestelauto’s, maar betreft nog geen gedetailleerd ontwikkeld model zoals 
Carbontax. De kostencurves in het model zijn getoetst door de RAI Vereniging. Deze zijn 
plausibel geacht en worden gesteund door de coalitie. 
 
6.2.1 ZE ingroei nieuwverkopen 

De ingroei van ZE bestelauto’s stijgt naar verwachting gestaag naar 87% in 2030, circa 25%-
punt boven het meewind basispad.  
 
Figuur 35: ZE-ingroei nieuwverkopen meewind scenario. 

 
 
6.2.2 ZE ingroei wagenpark 

In het ‘Plan autofiscaliteit’ is het effect van extra beleid te zien. De ZE-ingroei met het ‘Plan 
autofiscaliteit’ stijgt naar ruim 212.000 ZE bestelauto’s in 2030. Dit zijn 80.000 ZE voertuigen 
meer dan in het meewind basispad. 
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Figuur 36: ZE-ingroei wagenpark meewind scenario. 

 
 
6.2.3 CO2 emissies 

De totale CO2-emissie neemt af met 0,38 Mton in 2030 en 1,2 Mton cumulatief tot en met 
2030 ten opzichte van het meewind basispad. Ten opzichte van het tegenwind basispad is de 
reductie 0,8 Mton in 2030 en 2,8 Mton cumulatief. 
 
Figuur 37: CO2 emissie bestelauto's tot 2030 meewind scenario. 

 
 
 
6.2.4 Budgettair 

Vergeleken met de budgettaire plaat van het tegenwindscenario (Tabel 14) zijn de verschillen 
beperkt. Het totale overschot daalt van €2,5 mld. naar €2,4 mld. Dit komt met name doordat 
de malusopbrengsten afnemen doordat er minder fossiele nieuwverkopen zijn en extra 
accijnsderving door meer ZE ingroei in het wagenpark.  
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Tabel 17: budgettaire plaat BA plan autofiscaliteit Meewind t.o.v. basispad Meewind  

 
 
 
6.2.5 Reflectie BA resultaten mee/tegenwind 

Het plan autofiscaliteit behaalde in tegenwind een reductie van 0,52 Mton in 2030 en bij 
meewind 0,38 Mton. De opbrengsten voor de overheid stijgen voor BA bij tegenwind €2,5 
mld. cumulatief (zie Tabel 12) en bij meewind €2,4 mld. (zie Tabel 17). De EV-ingroei in de 
nieuwverkopen steeg bij tegenwind met 26%-punt (van 20% naar 46%) en bij meewind met 
25%-punt (van 62% naar 87%). In hoofdstuk 7 volgt een nadere duiding van deze effecten. 
 

  

Zakelijk BA:

Autoplan versus basispad 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Cumulatief 

'22-'26

Cumulatief 

'22-'30

Stimulering PA MRB Rijksdeel -             -             

Stimulering PA MRB Opcenten -             -             

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel fossiel 9          30        65        110      170      247      343      462      608      384             2.044          

Dekking BA MRB Rijksdeel Bestel ZE -      -      -      3          13        27        53        97        170      15               362             

Totaal MRB Totaal 9          30        65        113      183      274      396      559      778      399             2.407          

Grondslageffect PA BPM (totaal zonder vaste voet ZE) -             -             

Stimulering PA BPM vaste voet ZE -             -             

Dekking BA Aanschafmalus BA -      -      -      -      24        43        51        44        21        24               183             

Dekking PA Bijtelling ICE -             -             

Stimulering PA Bijtelling BEV -             -             

Grondslageffect PA Accijns Benzine PA -             -             

Grondslageffect PA Accijns Diesel PA -             -             

PA Accijns totaal PA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect BA Accijns Benzine BA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect BA Accijns Diesel BA -1        -3        -5        -8        -17      -29      -45      -64      -79      -34             -252           

BA Accijns totaal BA -1        -3        -5        -8        -17      -29      -45      -64      -79      -34             -252           

Grondslageffect PA EB PA -      -      -      -      -      -      -      -      -      -             -             

Grondslageffect BA EB BA 0          1          2          2          5          9          14        19        23        10               75               

Totaal EB Totaal 0          1          2          2          5          9          14        19        23        10               75               

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé -             -             

Stimulering PA Aanschafsubsidie ZE privé occasion -             -             

Stimulering BA Aanschafsubsidie ZE bestel -11      -13      -18      -22      -67      -88      -110    -133    -141    -132           -605           

Totaal Subsidie totaal -11      -13      -18      -22      -67      -88      -110    -133    -141    -132           -605           

Dekking PA Afschaffing voordelen overheidsvrtg -             -             

Dekking BA Subsidie ZE bestel via BIK 11        13        18        22        67        88        110      133      141      132             605             

Totaal Totaal 8          28        61        107      195      297      416      558      743      400             2.413          

Directe stimulering -11      -13      -18      -22      -67      -88      -110    -133    -141    -132           -605           100%

Indirecte derving grondslag -1        -2        -3        -5        -12      -20      -32      -45      -56      -23             -176           100%

Totaal stimulering + derving -12      -15      -22      -28      -79      -108    -142    -178    -197    -156           -781           100%

Totaal dekking 20        43        83        135      274      405      558      736      940      556             3.195          100%

Totaal saldo 8          28        61        107      195      297      416      558      743      400             2.413          100%
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7 Samenvatting en conclusie 
 
In dit hoofdstuk wordt de bandbreedte zoals dat volgt uit de tegenwind en meewind 
scenario’s toegelicht.  
 
7.1 BANDBREEDTE ZE-INGROEI NIEUWVERKOPEN 
In Figuur 38 en Figuur 39 zijn de bandbreedtes van de ingroei van elektrische personen- en 
bestelauto’s gevisualiseerd voor het “basispad” en het “plan autofiscaliteit”. De bandbreedte 
van het basispad voor personenauto’s in 2030 bevindt zich tussen 35% en 51%, voor het “plan 
autofiscaliteit is deze bandbreedte 64% tot 75%. De bandbreedtes en daarmee de 
onzekerheid wordt groter naarmate er verder in de toekomst wordt gekeken. 
 
Figuur 38: bandbreedte ingroei elektrisch personenauto’s in de nieuwverkopen 

 
 
Bij de lichte bedrijfsauto’s is de bandbreedte en de hiermee samenhangende onzekerheid 
groter dan dat dit bij personenauto’s het geval is, zie Figuur 39. De bandbreedte van het 
basispad is voor lichte bedrijfsauto’s in 2030 tussen 20% en 62% en voor het “plan 
autofiscaliteit tussen 46% en 87%. Daarmee is de bandbreedte van zowel het basispad als het 
beleidsscenario voor bestelauto’s in 2030 aanzienlijk groter dan bij personenauto’s. 
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Figuur 39: bandbreedte ingroei elektrisch bestelauto’s in de nieuwverkopen 

 
 
 
7.2 BANDBREEDTE ZE-INGROEI WAGENPARK 
In Figuur 40 zijn de bandbreedtes opgenomen van het basispad en het “plan autofiscaliteit”. 
In het basispad worden onder mee- of tegenwind omstandigheden tussen de 0,97 en 1,12 
miljoen elektrische personenauto’s verwacht in 2030. In het geval dat het voorgestelde beleid 
gevoerd wordt zijn dit tussen de 1,62 en 1,76 miljoen elektrische personenauto’s. Onder 
tegenwind omstandigheden levert het “plan autofiscaliteit circa 0,65 miljoen extra elektrische 
personenauto’s op en onder meewind omstandigheden 0,64 miljoen.   
 
Figuur 40: bandbreedte aantallen elektrische personenauto’s in het wagenpark 
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Figuur 41 laat de bandbreedtes zien van het basispad en het “plan autofiscaliteit” van de 
bestelauto’s. De bandbreedte van het basispad is over de gehele linie groter dan dat voor het 
“plan autofiscaliteit” het geval is. Dit is mede gevolg dat een deel van het KA-beleid wel in 
basispad meewind is meegenomen en niet in basispad tegenwind. In het basispad worden 
onder mee- of tegenwind omstandigheden tussen de 60 en 130 duizend elektrische 
bestelauto’s verwacht in 2030. In het geval dat het voorgestelde beleidsplan gevoerd wordt 
zijn dit tussen de 155 en 210 duizend elektrische bestelauto’s. Onder tegenwind 
omstandigheden levert het “plan autofiscaliteit circa 95 duizend extra elektrische bestelauto’s 
op en onder meewind omstandigheden 80 duizend.    
 
Figuur 41: bandbreedte aantallen elektrische bestelauto’s in het wagenpark 

 
 
7.3 BANDBREEDTE CO2 EMISSIES 
In Figuur 42 is de bandbreedte van de CO2 reductie gevisualiseerd voor mee- en tegenwind. 
In 2030 komt de totale CO2 uitstoot in het tegenwind basispad op 19,1 megaton. Het 
beleidseffect van het pakket maatregelen zoals voorgesteld in het “plan autofiscaliteit” is circa 
2,3 Mton. De totale CO2 uitstoot komt daarmee op 16,8 megaton.  
 
Op basis van het meewindscenario daalt de CO2 uitstoot in het basispad afgerond met 0,8 
Mton van 19,1 naar 18,2. Het beleidseffect onder meewind omstandigheden leidt tot een 
reductie van 2,0 Mton, 0,3 Mton minder ten opzichte van hetzelfde beleidspakket onder 
tegenwind aannames, en komt daarmee op 16,2 Mton. De bandbreedte van het basispad is 
daarmee circa 0,8 Mton en voor het beleidspakket geldt een bandbreedte van 0,6 Mton in 
2030.   
 
De verwachting is dat in de gedefinieerde tegenwind omstandigheden de gezamenlijke CO2 
uitstoot van personen- en lichte bedrijfsauto’s in 2030 op 16,8 Mton uitkomt. In het geval dat 
het EU-bronbeleid wordt aangescherpt en de in H1 genoemde variabelen zich positiever 
ontwikkelen is bij het voorgestelde beleid een extra reductie mogelijk van circa 0,6 Mton.  
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 Figuur 42: bandbreedte reductie CO2-uitstoot  

 
 
7.3.1 Reflectie mee/tegenwind effecten 

Mee- en tegenwind hebben ieder een eigen basispad waartegen de beleidseffecten worden 
bepaald. Meewind zorgt in het basispad al voor ruim 0,8 Mton reductie (blauwe bandbreedte 
Figuur 42). Vervolgens zien we dat het bij tegenwind ‘makkelijker’ is om met het plan 
autofiscaliteit van 35% EV naar 64% EV bij PA te komen (+29% beleidseffect), bij meewind om 
van 51% EV naar 75% EV te komen (+24% beleidseffect). De effectiviteit van het beleidsplan 
neemt licht af ten opzichte van het meewind basispad. Naarmate de ingroei richting 100% EV 
gaat komen we in het rekenmodel steeds meer op andere posities van de S-vormige 
adoptiekrommen. De ‘makkelijke overstappers’ zitten zogezegd meer bij lagere 
ingroeipercentages (gebied waar tegenwind zit) en de ‘moeilijke overstappers’ zitten wat 
meer richting 70 tot 100% EV ingroei (gebied waar meewind uitkomt). Het beleidseffect van 
meewind is dus iets kleiner dan tegenwind (2,0 Mton vs. 2,3 Mton), maar de absolute reductie 
is bij meewind groter dan bij tegenwind (daling naar 16,2 Mton vs. 16,8 Mton). 
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Bijlage 1: Bronnenlijst 
 
 
Trendrapport personenauto’s RVO Revnext 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/11/Trendrapport%20Nederlandse%20markt%2
0personenautos%20tot%20en%20met%202019.pdf 
 
Achtergrondrapport Carbontax Revnext 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Revnext-Achtergrondrapport-Carbontax-
model.pdf 
 
Rapport kosten effectiviteit Revnext 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/16/eindrapport-
kosteneffectiviteit-stimuleringsbeleid-ev 
 
RDW data wagenpark  
 
Rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid PBL (2020) 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-cpb-2020-kansrijk-mobiliteitsbeleid-
2020-4137.pdf 
 
Rapport Betalen naar Gebruik (2020)  
  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/11/Trendrapport%20Nederlandse%20markt%20personenautos%20tot%20en%20met%202019.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2020/11/Trendrapport%20Nederlandse%20markt%20personenautos%20tot%20en%20met%202019.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Revnext-Achtergrondrapport-Carbontax-model.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/Revnext-Achtergrondrapport-Carbontax-model.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/16/eindrapport-kosteneffectiviteit-stimuleringsbeleid-ev
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/10/16/eindrapport-kosteneffectiviteit-stimuleringsbeleid-ev
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-cpb-2020-kansrijk-mobiliteitsbeleid-2020-4137.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-cpb-2020-kansrijk-mobiliteitsbeleid-2020-4137.pdf
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Bijlage 2: Vergelijking beleid met ‘Bestemming Parijs’  
In deze bijlage wordt het beleid van het plan autofiscaliteit vergeleken met het beleid van 
het fiche 54 ‘doortrekken fiscale stimulering EV’ (Tabel 18) en het fiche 55 ‘Stimulering 
emissievrije bestelauto’s’ uit het studiegroep-rapport ‘Bestemming Parijs’ van Laura van 
Geest. 
 
Personenauto’s 
 
Tabel 18: Beleid ‘Fiche 54’ (doortrekken KA-beleid uit 2025) versus ‘Plan autofiscaliteit’ 

 
 
Bestelauto’s 
 
Fiche 55: 

- Afschaffen van de BPM vrijstelling, €0,7 tot €0,9 mld. per jaar. 
- MRB verhoging inclusief heffing opcenten, €1,4 mld. per jaar. 
- Een aanschafsubsidie van 15-20% van de netto catalogusprijs om in 2024-2030 

350.000 extra ZE bestelauto’s te laten instromen (dit betekent min of meer naar 100% 
ZE nieuwverkopen per 2026) met een subsidiebudget van €2,6 tot €3,5 mld. cumulatief 
tot 2030.  

 
Plan autofiscaliteit: 

- De MRB voor bestelauto’s (alleen Rijksdeel, want opcenten zijn er niet voor 
bestelauto’s) wordt geleidelijk verhoogd tot 2030 en daarmee meer in lijn gebracht 
met de MRB voor personenauto’s. De gemiddelde MRB op bestelauto’s stijgt van circa 
€500 naar €1.400 per jaar in 2030. 

- Gewichtscorrectie ZE voor MRB tarief zoals geldt voor PA vanaf 2026. 
- Aanschafsubsidie ZE van 12,5% (max. 6.000) in 2022 die afneemt naar 10% (max. 2.500) 

in 2030. 
- Aanschafheffing ICEV van 12% (max. 500) in 2026 die oploopt naar 10% (max. 2.500) 

in 2030. 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Bijtelling

EV 8% 12% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

EV cap 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

EV 8% 12% 12% 12% 14% 16% 17% 17% 17% 18% 18%

EV cap 45.000 40.000 40.000 40.000 40.000 39.000 38.000 37.000 36.000 35.000 34.000

ICEV +1% +1% +1% +1% +1%

MRB

EV 0% 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

PHEV 50% 50% 50% 50% 50% 75% 75% 75% 75% 75% 75%

EV 0% 0% 0% 15% 35% 55% 100% -400kg 100% -400kg 100% -400kg 100% -400kg 100% -400kg

PHEV 50% 50% 50% 60% 70% 80% 100% -200kg 100% -200kg 100% -200kg 100% -200kg 100% -200kg

BPM

EV 0 0 0 0 0 360 360 360 360 360 360

EV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ICEV/PHEV Progressievere BPM vanaf 2022:  A-, B-segment verlaging en C-, D-, E-segment verhoging

Aanschafsubsidie EV

nieuw 4.000 4.000 3700 3350 2950 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Cap 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

2e hands 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

nieuw 4.000 4.000 3.000             2.750             2.500             2.250             2.000            1.750            1.500            1.250            1.000            

Cap 45.000 45.000 45.000 42.000 40.000 39.000 38.000 37.000 36.000 35.000 34.000

2e hands 2.000 2.000 2.000 1.875 1.750 1.625 1.500 1.375 1.250 1.125 1.000

Fiche 54 

Plan autofiscaliteit


