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34 391 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, 
de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de 
belasting van personenauto’s en motorrijwielen 
1992, de Wet op de motorrijtuigenbelasting 
1994 en de Provinciewet (Wet uitwerking 
Autobrief II) 

Nr. 5  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 januari 2016 

Op 19 juni jl. heb ik namens het kabinet Autobrief II aan uw Kamer 
gestuurd (Kamerstuk 32 800, nr. 27). Tijdens het algemeen overleg 
Autobrief II van 3 september jl. (Kamerstuk 32 800, nr. 39) heb ik met uw 
Kamer van gedachten gewisseld over de voorgestelde maatregelen. 
Graag informeer ik u dat het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II 
vandaag bij uw Kamer zal worden ingediend (Kamerstuk 34 391, nr. 2). Het 
wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II is, op twee aanpassingen na, een 
letterlijke vertaling van de voorstellen uit Autobrief II. Ten eerste is mede 
op verzoek van uw Kamer de kilocorrectie van 300 kilogram voor plug-in 
hybride voertuigen in de motorrijtuigenbelasting, die in 2019 en 2020 van 
toepassing zal zijn, vervangen door een driekwarttarief. Ten tweede bevat 
dit wetsvoorstel een vereenvoudiging van het overgangsrecht in de 
bijtelling. 

Behandeling wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II 

Het is de bedoeling dat de Wet uitwerking Autobrief II op 1 januari 2017 in 
werking treedt. Gelet op de tijd die nodig zal zijn om de voorstellen zowel 
bij de Belastingdienst als bij de autobranche te implementeren acht ik 
afronding van de parlementaire behandeling en publicatie van de wet op 
1 juli 2016 van groot belang. Om die reden vraag ik uw Kamer de 
behandeling van dit wetsvoorstel voortvarend ter hand te nemen. 
Vanzelfsprekend zal ik een dergelijke voortvarende behandeling onder-
steunen en kijk ik uit naar de gedachtenwisseling met uw Kamer. 

De Staatssecretaris van Financiën, 
E.D. Wiebes
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