Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2017)
Opgave Ministerie van Financiën en Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
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stuur deze naar de Tweede Kamer.
Verbind dit overzicht zoveel mogelijk met de resultaten van het beleid.
Dit is van belang voor de inzichtelijkheid.
1 De minister van Financiën heeft aangegeven deze aanbeveling over te nemen, deze verbeterslag is volgens de minister reeds in gang gezet. Zie daarvoor ook:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/19/autobrief-ii.html.
2 In Autobrief II zijn de CO2-gerelateerde prikkels in de autobelastingen onder meer op kosteneffectiviteit beoordeeld. Op basis van deze beoordeling is in Wet uitwerking Autobrief II
voor de periode 2017 – 2020 gekozen voor sobere en meer gerichte fiscale prikkels ter vermindering van de CO2-uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit. Door het verminderen
van de overlap met Europese bronbeleid wordt de kosteneffectiviteit van (nationale) fiscale prikkels verhoogd. In Autobrief II is voor medio 2018 een evaluatie van de fiscale maat
regelen toegezegd. Op 5 april 2016 is de Kamer tevens geïnformeerd over de mogelijkheden voor een noodremprocedure in geval er een te grote onvoorziene inkomstenderving
optreedt als gevolg van overstimulering. Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/06/19/autobrief-ii en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
belastingen-op-auto-en-motor/documenten/kamerstukken/2016/04/05/brief-reactie-op-vragen-en-amendementen-autobrief-ii
3 http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/19/autobrief-ii.html.
4 De nieuwe WLTP testmethode voor meting van het brandstofverbruik en de CO2-uistoot van auto’s wordt met ingang van 1 september 2017 van kracht voor nieuwe types personenauto’s. Met deze nieuwe testmethode zullen voor nieuwe auto’s de door de fabrikanten opgegeven, officiële waarden voor het brandstofverbruik het praktijkverbruik beter weerspiegelen.
5 https://www.rdw.nl/SiteCollectionDocuments/VT/Naslag/Brandstofverbruiksboekje%202015.pdf. Op blz. 13 van het brandstofverbruiksboekje 2015 is de volgende tekst opgenomen:
Het verschil tussen het verbruik in de praktijk en het verbruik tijdens de typekeuringstest is voor het ene model groter dan voor het andere model. In dit boekje wordt een rangschikking van auto’s naar het verbruik volgens de typekeuring gegeven. Doordat het verschil tussen praktijk- en normverbruik voor elke auto’s niet hetzelfde is, kan de rangschikking van
auto’s naar het verbruik in de praktijk afwijken van de rangschikking van auto’s naar normverbruik.
6 In bijlage 6 van de miljoenennota staat ieder jaar het budgettair belang van alle fiscale faciliteiten voor zuinige auto’s vermeld. Daarmee wordt aan deze toezegging voldaan.

