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Opgave 2  
 
Rekenen in de file 
 

Van onze verslaggeefster (2008) 
Den Haag – In de discussie rond de kilometerheffing is de minister van Verkeer en 
Waterstaat duidelijk. Uiterlijk in 2011 wil hij een heffing per gereden kilometer 
invoeren die het aantal files laat afnemen. De tarieven zullen afhankelijk worden van 
tijd, plaats, verbruik en milieuclassificatie van de auto. Milieuclassificatie vindt plaats 
op basis van de mate waarin de weggebruiker bijdraagt aan milieuverontreiniging en 
onveiligheid.  
Op die manier draagt deze maatregel ook bij aan een duurzame ontwikkeling van de 
Nederlandse economie, aldus de minister.  
De Belastingdienst gaat de heffing innen. Als de heffing effectief is zullen 
automobilisten  kiezen om eerder of later van huis te vertrekken, thuis te blijven 
werken of dichter bij het werk te gaan wonen. Houders van buitenlandse kentekens 
zullen in Nederland jaarlijks een vergunning moeten kopen tegen een vaste prijs, 
ongeacht het aantal kilometers dat ze in ons land rijden. 

 
 
Met deze kilometerheffing wordt niet het bezit van een auto belast, maar het 
gebruik. Bij de invoering van deze heffing zullen de motorrijtuigenbelasting (mrb) 
en de aanschafbelasting op auto’s (bpm) verdwijnen. Vaste lasten maken zo 
plaats voor variabele lasten. Tegenstanders van de kilometerheffing menen dat 
in de huidige situatie, vóór de invoering van de kilometerheffing, het gebruik van 
de auto al fors wordt belast. 
 

1p 6 Noem een belasting waaraan automobilisten, in de huidige situatie, méér 
betalen naarmate ze de auto méér gebruiken.  
 

2p 7 Leg uit dat bovenstaand voorstel voor de kilometerheffing gezien kan worden als 
een vorm van prijsdiscriminatie. 
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De voorstellen van de minister roepen uiteenlopende reacties op. Zo is de 
vereniging ‘Groene Wielen’ gematigd positief. Zij denkt dat een kilometerheffing 
uiteindelijk ook bijdraagt aan het bevorderen van duurzame economische groei. 
In een flyer heeft Groene Wielen haar redenering samengevat. De zes 
onderstaande zinnen vormen samen die redenering: 
1 De overheid voert de voorgestelde kilometerheffing in. 
2 De vraag naar autobrandstoffen daalt. 
3 Het gebruik van de auto wordt duurder. 
4 De olievoorraden slinken minder snel. 
5 Het gebruik van de auto zal afnemen.  
6 Duurzame economische groei wordt bevorderd. 
 
Gebruik bron 5. 

2p 8 Maak die redenering van de vereniging Groene Wielen. Zet daartoe de 
bovenstaande nummers in een juiste volgorde van oorzaak en gevolg.  
Begin met 1. 
 
Camiel Wagenmakers is verheugd over het voorstel van de minister: invoering 
van een kilometerheffing op basis van milieuclassificatie (bron 6) in combinatie 
met het afschaffen van de mrb en de bpm. Afhankelijk van het aantal kilometers 
dat automobilisten jaarlijks rijden, gaan zij na in voering van dit voorstel meer of 
minder betalen. 
Al jaren rijdt Camiel in een Volksauto Wave met benzinemotor, gemiddeld 
12.000 kilometers per jaar. Hij overweegt een nieuwe auto te kopen.  
 
Gebruik bronnen 6 en 7. 

2p 9 Bereken op basis van deze bronnen of het voorstel van de minister voor Camiel 
financieel voordelig of nadelig is, bij aanschaf en gebruik van een nieuwe auto 
van hetzelfde merk en type. 
 
Er zijn ook afwijzende reacties op de plannen van de minister. Hieronder volgen 
er twee. 
1 “Deze verschuiving in de belastingen en heffingen op auto’s gaat ons 

buitenlandse klanten kosten”, zegt Paul Pieck, eigenaar van een groot 
pretpark in het oosten van Nederland. 

2 “Slecht voor de handel in tweedehands auto’s”, aldus Jo Karmans (bron 8). 
 

2p 10 Verklaar het standpunt van Paul Pieck. 
 
Gebruik bron 8. 

2p 11 Beschrijf de redenering van Jo Karmans, die zegt dat afschaffing van de bpm 
nadelig is voor de handel in tweedehands auto’s. 
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Opgave 2 
 
bron 5  flyer ‘Groene Wielen’ 
 

Word lid van Groene Wielen en steun ons
milieuvriendelijke autogedrag!

Het kan en moet 
groener op de weg
De olievoorraden zijn binnen enkele decennia
uitgeput. Onze generatie tast de �welvaart� aan
van de generatie in de toekomst. Dat mag niet
gebeuren! Wij pleiten voor een duurzame
economische groei. Niet zonder auto�s, maar wel
met minder verbruik van fossiele brandstoffen.

 
 
 
bron 6  voorstel voor een kilometerheffing per gereden kilometer per 

jaar naar milieuclassificatie  
 

classificatie bedrag per gereden kilometer classificatie bedrag per gereden kilometer

A € 0,02 D € 0,08 

B € 0,04 E € 0,17 

C € 0,05 F € 0,25 

A staat voor laagste milieuaantasting en F staat voor hoogste milieuaantasting 

 
 
bron 7  nieuwste model Volksauto Wave: prijzen en bedragen  
 

brandstof consumentenprijs 
(inclusief bpm en btw) 

btw bpm bpm op 
jaarbasis1) 

mrb per 
jaar 

classificatie

benzine € 17.750 € 2.260 € 3.590 € 359 € 541 C 

diesel € 22.500 € 2.685 € 5.680 € 568 € 1.204 D 

1) op basis van een gemiddelde gebruiksduur van deze auto van 10 jaar 
 
 
bron 8  interview in de Autowinnaar, maart 2008 
 
“Dit is niet mogelijk!”, aldus Jo Karmans van de brancheorganisatie 
Automobielbedrijven Nederland. “Als bij de invoering van de kilometerheffing de 
bpm in één klap wordt afgeschaft, zal dat de doodsteek zijn voor de handel in 
tweedehands auto’s. De bpm is een belasting die bij aanschaf wordt betaald. 
Wanneer de auto na een aantal jaren wordt verkocht, wordt de bpm als het ware 
‘meeverkocht’ aan de volgende eigenaar.”  
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