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leasebedrijven
hebben in stich-
ting Natuur & Mi-

lieu een bondgenoot gevon-
den om de huidige opeen-
stapeling van autobelastin-
gen te vervangen voor een
ander systeem. De vijf clubs
presenteren woensdag hun
plan.

In deze variant van reke-
ningrijden moeten (zakelij-
ke) veelrijders nog meer
gaan betalen en zou de ge-
middelde automobilist er
iets op vooruit gaan, zo den-
ken de initiatiefnemers.
Ook stellen de partijen voor,
net als een reeks linkse par-
tijen in de Tweede Kamer,
om het tarief per kilometer
te koppelen aan de CO2-
emissie van het voertuig.

De commissie-Van Geest
waarschuwt de formatieta-
fel in een rapport vol sugges-
ties voor groene plannen dat
de invoering van een kilo-
meterheffing jaren kan du-
ren. Zo lang dat het nog
maar de vraag is of het een
wezenlijke bijdrage kan le-
veren aan de nationale en
Europese klimaatdoelen
voor 2030.

De asfalt- en milieucoali-

tie pleit er daarom voor om
de invoering zo snel moge-
lijk vast te leggen in een wet.
Daarnaast zou Den Haag
moeten in-
zetten op
’prikkels’
in het fis-
cale sys-
teem om te
zorgen
voor ’be-
wuste keu-
zes’ in aankoop van auto’s en
reizen. Dat komt neer op la-
gere belastingen bij de aan-
koop van een nieuwe (veel
schonere) auto, wat een
voordeel zou moeten ople-
veren bij rekeningrijden.

„Wij kunnen de overgang
naar een klimaatneutraal
wagenpark niet alleen over-
laten aan de politiek. Dat

leidt tot
onmoge-
lijke com-
promis-
sen op pa-
pier die
Neder-
land het
oudste en

dus meest vervuilende wa-
genpark van dit deel van Eu-
ropa hebben opgeleverd”,
zegt Bovag-voorzitter en
voormalig VVD-Kamerlid
Han ten Broeke. „Maar als
we een snellere instroom

van milieuvriendelijke au-
to’s willen, dan moet die ook
voor een kleine portemon-
nee betaalbaar worden. Dan
moet er ook een tweede-
handsmarkt komen. Hier-
mee profiteren niet alleen
zakelijke rijders van subsi-
dies, maar ook kopers van
gebruikte elektrische au-
to’s. Die markt is er amper,
maar jagen wij met dit auto-
plan aan.”

De kilometerheffing komt
bij iedere formatie weer
langsrijden. VVD en CDA
houden het in naam van de
automobilist al jaren tegen,
maar de draai is in het vori-
ge regeerakkoord al begon-
nen. De twee partijen heb-
ben in 2017 tegen wil en
dank ingestemd met een ki-
lometerheffing voor vracht-
wagens. Later hebben ze
een draai gemaakt in de on-
derhandelingen over het
klimaatakkoord door in te
stemmen met een onder-
zoek naar varianten voor de
automobilist.

De twee partijen hebben
in hun verkiezingsprogram-
ma opgeschreven dat het
systeem er moet komen
voor alleen elektrische rij-
ders. Deze groep ontspringt
de dans aan de pomp als het

De kilometerheffing komt bij
iedere formatie weer langsrij-
den. FOTO’S ANP/HH

’Koppel het
tarief aan
CO2-emissie’
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een volgende fase
in gaan, komt de
traditionele lobby
voor de invoering
van rekeningrijden
weer op gang.
Deze keer zoekt de
autobranche de
opmerkelijke
samenwerking
met een milieuclub
voor een ’nieuw
plan’ om betalen
per kilometer op
de formatietafel te
krijgen.
door Alexander Bakker
en Gijsbert Termaat

Nu de onder-
handelingen over
een nieuw kabinet
een volgende fase
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Bovag-voor-
zitter Han ten
Broeke:
’Snellere
instroom van
milieuvrien-
delijke auto’s.’

om accijns gaat. In de jaren
negentig is de taks op benzi-
ne ooit verhoogd met het
idee om CO2 te belasten,
maar onder het kabinet-
Rutte II gaf toenmalig VVD-

staatssecretaris van Finan-
ciën Eric Wiebes eerlijk toe
dat de automobilist een
melkkoe is. Of rekeningrij-
den in een nieuw regeerak-
koord komt te staan, is nog

maar de vraag. Partijen als
D66, PvdA en GL zijn fan van
het belasten per gereden ki-
lometer. Met VVD en CDA
valt te praten over een taks
voor stekkerauto’s. Vanwege

de wens voor een dun re-
geerakkoord is het nog maar
de vraag of de autobelasting
als afspraak zal worden op-
geschreven. Als er geen co-
alitiediscipline meer hoeft

te zijn op dit onderwerp kan
het spannend gaan worden.
VVD en CDA kunnen het te-
genhouden met steun van
onder andere PVV, SP en
FvD.
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Opmerkelijk dat ANWB zich mengt in groene lobby

Bij het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat laten ze regelma-
tig peilen hoe groene ideeën vallen

bij de burger. Onlangs is het draagvlak
voor betalen naar gebruik onderzocht.
Een meerderheid van de Nederlanders
ziet het wel zitten. Veel deelnemers
aan de enquête vinden het eerlijk.

Aan dezelfde groep mensen is ge-
vraagd hoe ze kijken naar een verho-
ging van de accijns aan de pomp. Wat
blijkt? Het draagvlak verdampt. Veel
deelnemers aan de enquête vinden het
niet eerlijk.

Dat is opmerkelijk, want accijns is
een vorm van rekeningrijden. De uit-
komsten zijn minder verrassend als we
kijken naar welke informatie is voorge-
schoteld aan de geënquêteerden. Bij de
stelling over accijns krijgt men als bij-
sluiter mee dat de belasting aan de

pomp met tien procent om-
hoog gaat. Benzine wordt 8
cent duurder per liter en
diesel 5 cent. Bij de vraag
over ’betalen naar gebruik’
leest men voor het oordeel
dat de wegenbelasting wordt
afgeschaft (wie wil dat nou
niet?) en dat automobilisten
per kilometer ’een bedrag’ moeten
betalen.

Met dit soort sturende enquêtes hoef
je de Nederlander eigenlijk niets te
vragen om te weten wat de uitkomst is.
Alleen het Centraal Planbureau heeft
meerdere malen laten zien wat het
precies gaat betekenen voor de veelrij-
der en specifieke inkomensgroepen.

De SP maakte als eerste in het linkse
kamp om die reden een draai. De partij
heeft zich jarenlang laten meeslepen in

de groene dadendrang. Nu
kiest de SP voor mensen die
bij gebrek aan een alternatief
afhankelijk zijn van de auto

en voor Nederlanders die zich
geen groene bolide kunnen
veroorloven. Met het afschaf-
fen van andere autobelastin-
gen kan het een en ander in

balans worden gebracht, maar iedere
automobilist weet dat Den Haag
(kwartje van Kok) geen betrouwbare
reputatie heeft. Een kabinet plaatst
met het systeem bovendien een knop
om aan te draaien voor een volgend
kabinet, als er weer eens geldnood is of
men nog meer tempo met groene maat-
regelen wenselijk acht. Dat steeds meer
partijen in de Tweede Kamer voor de
invoering van een kilometerheffing
zijn, heeft te maken met de toenemen-

de komst van meer (nu nog vaak door
subsidie geholpen) elektrische rijders.
Wie de stijgende lijn van stekkerauto’s
– geen benzine, dus geen accijns – door-
rekent ziet een geweldige dreun voor
de schatkist in het vooruitzicht. Den
Haag is verslaafd geraakt aan de auto
als melkkoe, maar ziet klaarblijkelijk
geen noodzaak om af te kicken.

Des te opmerkelijk is het dat de
ANWB zich mengt in de groene lobby
voor rekeningrijden. De ’vakbond van
autorijdend Nederland’ lijkt al langer
de weg kwijt. In de onderhandelingen
over het klimaatakkoord schaarde de
invloedrijke club zich achter een stape-
ling van belastingverhogingen voor de
automobilist. De Tweede Kamer bood
met de provinciale verkiezingen in het
vooruitzicht net op tijd wél tegen-
macht.

DE ’VAKBOND VAN AUTORIJDEND NEDERLAND’ LIJKT AL LANGER DE WEG KWIJT

door Alexander
Bakker
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De gevaarlijke escalatie van geweld in
Israël komt op het conto van Hamas.
Het terreurleger in Gaza is stelsel-

matig bezig geweest om het vuurtje op te
stoken, uitmondend in het afvuren van
honderden raketten op Israëlische bur-
gerdoelen. Terwijl Israël volkomen legi-
tiem gebruikmaakt van het recht op zelf-
verdediging, klinkt ook in Nederland
kritiek.

Door sommige media en politici wordt
met de beschuldigende vinger naar Israël
gewezen. Het geweld zou het gevolg zijn
van ’onnodige provocaties’ door Israël.
Ook wordt verwezen naar een dreigende
huisuitzetting van Palestijnen als ’uiting
van de Israëlische annexatietactiek’.

Reden genoeg voor Nederland, zo vindt
GL in de Tweede Kamer, om Israël tot de
orde te roepen. Wat een gotspe!

GL zwijgt over de rakettenterreur van
Hamas tegen onschuldige burgers en
komt met een valse voorstelling van za-
ken omtrent zogenaamde annexatiepoli-
tiek.

Bij de dreigende huisuitzetting is spra-
ke van een private juridische strijd om-
trent enkele panden. Het eigendomsrecht
wordt geclaimd door Joden. Die strijd
vindt plaats in de rechtszaal en is wel-
licht ideologisch beladen maar heeft
niets van doen met ’illegale nederzettin-
genpolitiek’ waar GL-leider Klaver zich
nu weer zo boos over maakt.

Rakettenterreur
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VVD en CDA stemden in 2017 al tegen wil en
dank in met een kilometerheffing voor
vrachtwagens.2017


