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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. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN 
VAN TONGEREN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER 
NR. 14 
Ontvangen 11 april 2016 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

In artikel XXVII wordt onderdeel F als volgt gewijzigd: 

1. «In artikel 24b, eerste lid,» wordt vervangen door: 

Artikel 24b wordt als volgt gewijzigd: 

1. In het eerste lid. 

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 
2. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
1a. In afwijking van artikel 24, tweede lid, onderdeel b, bedraagt de 

fijnstoftoeslag 30 percent. 

Toelichting  

Dit amendement verdubbelt de fijnstoftoeslag die met ingang van 
1 januari 2019 komt te gelden voor ondernemer-bestelauto’s met een 
fijnstofuitstoot van meer dan 5mg/km. De zogenaamde roettaks wordt dan 
30% van de motorrijtuigenbelasting (hierna: MRB) in plaats van 15%. 

De roettaks in voorliggend wetsvoorstel komt voor een gemiddelde 
dieselbestelauto uit op € 62 per jaar, oftewel € 5,17 per maand. Dit achten 
de indieners onvoldoende om de bezitters van deze voertuigen er toe te 
bewegen om het voertuig van de hand te doen, dan wel te vervangen 
door een milieuvriendelijker model waar geen toeslag in de MRB voor zal 
gelden. Dit amendement verdubbelt het percentage om de luchtvervuiling 
door de oude, meest vervuilende diesels sneller terug te kunnen dringen. 

De indieners stellen voor om de opbrengst van deze maatregel in te 
zetten voor een opkoopregeling voor oude dieselbestelauto’s die te maken 
krijgen met deze roettaks. De indieners sluiten hiermee aan bij de motie 
van de leden Schouten en Groot (Kamerstukken II 2015/16, 34 391, nr. 29), 
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die de regering verzoekt om een dergelijke opkoopregeling uit te werken. 
Hiermee wordt meer handelingsperspectief geboden voor eigenaren van 
dieselbestelauto’s die anders onvoldoende middelen hebben om hun 
oude bestelauto te vervangen. 

Van Weyenberg
Van Tongeren
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