
 

                      

Weerlegging stellingen Stas Snel rond budgetneutrale overgang WLTP-overgang  

“Er wordt meer bpm opgehaald omdat er simpelweg meer auto’s worden verkocht” 
 
Onjuist. Verkoopcijfers exclusief (bpm-vrije) EV's: 2017; 406.000, 2018; 419.500, 2019 circa 
390.000 en prognose 2020 is 385.000. Oftewel: juist steeds MINDER bpm-plichtige auto’s.  
(bron: RDC Automotive dashboard; IHS Markit). 
 

“Er wordt meer bpm opgehaald omdat meer zware auto’s worden verkocht” 
 
Onjuist. Er is geen verschuiving in autoverkopen naar zwaardere conventionele auto’s waarover bpm 
wordt geheven. Wel zijn er meer zware bpm-vrijgestelde elektrische auto’s verkocht waardoor het 
gemiddelde gewicht van het wagenpark is toegenomen. Hiermee kan de gestegen bpm dus ook niet 
verklaard worden. 

Het gemiddelde gewicht van auto’s neemt van 2017 op 2018 (de onderzoeksperiode van TNO) 
weliswaar toe, maar dit is het directe gevolg van de stijgende verkoop van relatief zware elektrische 
auto’s (batterijen zijn zwaar). Over elektrische auto’s wordt echter geen bpm geheven. Elektrische 
auto’s moeten dus buiten beschouwing worden gelaten voor een bpm-correctie. Filter je deze auto’s 
uit de nieuwverkopen en kijk je alleen naar de verkochte ‘conventionele’ auto’s, waarover bpm wordt 
geheven, dan wordt duidelijk dat in de afgelopen jaren van overgang naar WLTP géén sprake is van 
een trend naar zwaardere auto’s (zie grafiek hieronder). Dit kan dan ook geen verklaring zijn voor de 
hogere bpm opbrengst. 
 

 

Bron: RDC Automotive dashboard 
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 “Het uitgangspunt voor budgetneutraliteit is 2020” 

Onjuist. Dit blijkt ook uit doel van het TNO-onderzoek1 in opdracht van het ministerie van Financiën 
zelf; uitgangspunt betreft ook de overgangsperiode ’17 t/m ’19.  
 
Als 2020 als uitgangspunt zou worden genomen voor de budgetneutraliteit, dan zou de hele overgang 
van NEDC 1.0 naar NEDC 2.0 in de jaren 2017 t/m 2019 irrelevant zijn en daar zit juist het grootste 
effect op de bpm-stijging (zie de tabel hieronder).  

 

 
Verder spreekt het beschreven doel van het eerste TNO-rapport over de WLTP in opdracht van het 
ministerie van Financiën het uitgangspunt van staatssecretaris Snel tegen (TNO 2016, blz. 2):  

“Het doel van deze studie is om inzichtelijk te maken wat het effect van de vervanging van de 
testprocedure en het gebruik van CO2MPAS zal zijn op de CO2-emissiewaarden volgens 
typekeuring. Hiermee zal het ministerie van Financiën worden ondersteund in het maken van 
een keuze om het bpm meer robuust te maken voor deze aanpassing van de Europese 
emissiewetgeving.”  

De verwijzing naar ‘CO2MPAS’ is hier cruciaal. Daarmee wordt bekeken of er een verschil zit tussen 
NEDC 1.0 en NEDC 2.0 bpm-calculatie.  

 
1 TNO, Omrekening NEDC naar WLTP gebaseerde CO2-emissiewaarden ten behoeve van de wijziging van de 
BPM-grondslag, TNO 2016 R 11208, 19 september 2016. 

BPM vergelijking (incl. NEDC 1.0) voor meest verkochte auto's 2019 

Merk Model 

Gemiddelde bpm 
NEDC 2.0 (€), 1 
Jan 2020 

Gemiddelde 
bpm WLTP 
(€), 1 juli 2020 

Verschil NEDC 
2.0 vs. WLTP 

Gemiddelde BPM 
NEDC 1.0 (€), 1 
Jan 2020 

Verschil 
NEDC 1.0 vs. 
WLTP 

Peugeot 108 1,673  1,800  127  1,179  621  

Volkswagen Polo 3,786  3,200  (586) 2,842  358  

Ford Fiesta 4,796  3,949  (847) Niet beschikbaar -  

Toyota Aygo 1,660  1,730  70  1,406  324  

Ford Focus 4,777  4,379  (398) 3,996  383  

Volkswagen UP! 2,519  2,200  (319) 1,733  467  

Volvo XC40 13,542  11,656  (1,886) Niet beschikbaar -  

Volkswagen Golf 4,524  4,349  (175) 4,016  333  

Citroen C1 1,654  1,739  85  1,448  291  

Toyota 
Yaris 
hybrid 1,523  1,526  3  790  736  

Peugeot 308  4,975  4,595  (380) Niet beschikbaar -  

Peugeot 208  4,026  3,848  (178) 2,992  856  

Skoda Octavia 4,605  4,696  91  4,217  479  

Volkswagen T-Roc 6,549  6,736  187  Niet beschikbaar -  

Peugeot 3008 5,461  6,745  1,284  4,483  2,262  

Renault Clio 4,895  4,078  (817) 3,647  431  

Citroen C3 4,356  4,215  (141) 3,231  984  

Volvo V40 7,196  7,075  (121) Niet beschikbaar -  

Toyota C-HR 1,661  1,742  81  1,197  545  

Skoda Fabia 3,869  3,244  (625) 2,874  370  



Tot slot is TNO expliciet bij het beschrijven van de scope, dat het onderzoek de nieuwverkopen over 
meerdere jaren beslaat (TNO 2016, blz. 7):  

“Dit TNO-rapport geeft inzichten in de correlatie tussen NEDC en WLTP gebaseerde CO2-
emissies voor de Nederlandse nieuwverkopen van personenauto’s in de periode 2017-2020. 
Deze inzichten in de correlatie tussen NEDC en WLTP gebaseerde CO2-emissiewaarden in de 
vorm van ‘omrekensleutels’ dienen ter ondersteuning van het ministerie van Financiën in het 
besluit of en op welke wijze additionele bpm-schijfgrenzen en -tarieven voor op de WLTP 
geteste personenauto’s dienen te worden geïmplementeerd.” 
 

“KPMG rapport is selectief, niet representatief” 
 
Onjuist. Het KPMG onderzoek is meer representatief voor de beoogde beoordeling dan TNO: 34% 
(280 duizend) van de verkochte en werkelijk vergelijkbare auto’s is betrokken. 

Het KPMG onderzoek beslaat 280 duizend verkochte auto’s in 2017 en 2018, die – anders dan bij TNO 
– ook werkelijk vergelijkbaar zijn. Op deze manier vergelijk je echt appels met appels: alle wezenlijke 
kenmerken zoals afmetingen, gewicht, vermogen, etc. zijn identiek of binnen zeer smalle marges. Deze 
marges zijn door onafhankelijke wetenschappers van TU Eindhoven, Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
(HAN) en Hogeschool Rotterdam gevalideerd. 
 

“TNO heeft wagenpark voor en na de omzetting bekeken” / “TNO heeft 173.000 precies dezelfde 
auto’s vergeleken voor en na omzetting”  

Onjuist. TNO heeft bij dit deel van het onderzoek over 173 duizend registraties nadrukkelijk níet naar 
vergelijkbare autoparen gekeken, en ook niet naar de situatie voor en na de WLTP.  

Deze 173 duizend onderzochte auto’s bestonden deels uit NEDC-auto’s en deels uit WLTP-auto’s. Er 
worden door TNO – anders dan door KPMG – dus appels met peren vergeleken. Dit biedt geen 
onderbouwd bewijs dat overgang budgetneutraal is. Een ander deel van het TNO onderzoek (met 185 
vergelijkbare autoparen) onderbouwt opmerkelijk genoeg wél dat bpm onbedoeld is gestegen. 
 

“Het gaat erom dat we dezelfde kwalificaties in de WLTP-methode en de NEDC-methode eenmalig 
omzetten.” 

Onjuist. Er is geen eenmalige omzetting zoals de staatssecretaris beweert maar twee stappen, die 
beide het rechtstreekse gevolg zijn van invoering van de WLTP. Met name de eerste stap heeft 
geleid tot een fikse verhoging van de bpm gedurende de overgangstermijn ’17-‘19. Die is net zo goed 
het gevolg van de omzetting in WLTP en kan dus niet buiten beschouwing blijven bij de beoordeling 
van budgetneutraliteit.  
 
De omzetting van NEDC naar WLTP verloopt niet in één, maar in twee stappen. Eerst een 
overgangsfase tussen september 2017 en juli 2020. Daarna de definitieve omzetting per juli 2020.  
Die overgangsfase is nodig omdat in de periode nog niet alle voertuigen die verkocht worden van een 
WLTP waarde zijn voorzien. Afgesproken is om in de overgangsfase de auto’s die wel al een WLTP 
waarde hadden, om te rekenen naar een NEDC waarde (2.0 waarde) en de NEDC bpm tabellen te 
blijven hanteren. In totaal betalen consumenten tot het einde van de overgangsperiode 600 miljoen 
euro meer bpm. Naast de correctie op het verschil tussen NEDC 1.0 en 2.0 moet er nu per 1-7-2020 
een definitieve overgang naar WLTP waarden als grondslag voor de bpm plaatsvinden. Dan zijn alle 
verkochte auto’s namelijk van een WLTP CO2 waarde voorzien. Het kabinet is nu voornemens om 
alleen over die laatste omzetting praten, terwijl de grote “systeemfout” bij de overgangscorrectie zit. 
 



“Definitieve bpm-tabel op basis van WLTP hoeft niet budgetneutraal ten opzichte van de 
oorspronkelijk situatie, maar ten opzichte van 1 januari 2020” 
 
Onjuist. De staatssecretaris kiest een incorrect referentiepunt voor de omzetting van de bpm 
grondslag in de bpm. Hij kiest voor een budgetneutrale “deelomzetting” van de WLTP problematiek 
en laat daarbij de voor de burger grootste budgettaire stap in de omzetting van NEDC en WLTP 
buiten beschouwing (zie hierboven). Dit is niet conform eerdere toezeggingen aan de Tweede 
Kamer.  
 


