de jong
leaserijders vallen niet binnen dit budget. Het zullen
vooral ondernemers zijn die hiervoor kiezen, maar die
hebben er al een aangeschaft in de voorgaande jaren,
óf rijden te veel kilometers om vooral elektrisch te
rijden.” Er zal volgens hem een kleine groep mensen
hierop anticiperen. “Alleen als een leasemaatschappij
een klant bij een ander weg kan halen en een phev
kan slijten, zullen ze hier actief op inspringen. Daarnaast worden nu nog meer dan h onderd 7 procentphev’s op Leasetrader aangeboden. Vooral nieuwe
auto’s die net voor de jaarwisseling op k enteken zijn
gezet. Dat bevestigt wat mij betreft mijn gedachte. Als je
in september nog een 7 procent VW Passat kunt krijgen,
waarom zou er dan aan het einde van het jaar een run ontstaan op 15 procent-uitvoeringen?”

Afkopen of verlengen
Vlaar denkt echt niet dat auto’s die nu rondrijden met
een bijtelling van 25 procent volgend jaar op grote
schaal voortijdig worden ingeleverd voor auto’s
met 22 procent. “Het is al snel te duur om een
contract af te kopen voor een bijtellingsvoordeel
van 3 procent. Een werkgever zal daar niet snel
aan meewerken.” Auto’s met lage bijtelling die nu
worden ingeleverd gaan regelmatig de occasionlease in. “Er kan vaak nog een tot twee jaar van
lage bijtelling genoten worden en het leasetarief
gaat ook omlaag. Win-win voor zowel berijder als
werkgever”, aldus Vlaar. Niet alleen het naar voren
halen van het wisselen van auto kan een rol spelen eind
dit jaar. Bij Leaseplan verwachten ze juist dat veel berijders hun c ontract verlengen. “Contracten van auto’s met
lage bijtelling worden veel verlengd. En wie nu een nieuwe
auto wil bestellen die momenteel in het 25 procenttarief valt, zal
de aflevering uitstellen tot na de jaarwisseling. Dan geldt
immers voor dezelfde auto 22 procent bijtelling.”, aldus
Versteegen. Dat uitstelgedrag is ook de verwachting van Vlaar. “De reguliere vervanging zal
worden uitgesteld naar volgend jaar.” Maar
ook contracten van berijders van 14-procentauto’s die bijna aflopen zullen verlengd
worden. “Wij schrijven klanten er zelfs actief
op aan”, aldus Vlaar.

Breder EV-publiek
Alleen het bijtellingtarief van volledig elektrische
en waterstofauto’s blijft gelijk op 4 procent.
Vlaar verwacht niet dat de EV een enorme vlucht zal
nemen. Versteegen ziet de vraag pas toenemen als er
goedkopere modellen zijn met een grote actieradius.
“Tot nu toe zagen we vooral interesse uit de hoek van
Tesla-rijders, maar de EV. Zeker wanneer het aanbod breder
wordt en er nieuwe modellen op de markt komen die een
praktische actieradius hebben en betaalbaar zijn voor de
meeste leaserijders. Denk daarbij aan de Hyundai Ionic die er
ook als EV komt.” //

Stink-ei van
zes miljard
Voor Autoweek deed staatssecretaris Eric Wiebes onlangs een
boekje open over de ondoordachte phev-subsidies. “We hebben er zes miljard euro in gestopt en er nul klimaateffect voor
teruggekregen.” Respect voor de conclusie van deze openhartige
bewindsman. Het komt erop neer dat de verkoop van ‘schone’
personenauto’s flink is bevorderd en dat ons milieu van het
pissebed in het kakkebed terecht is gekomen. Toch is Wiebes’
eigen partij verantwoordelijk voor deze tragedie. Het kabinet
Rutte heeft de zinloze regelgeving immers met verve door de
Eerste en Tweede Kamer geloodst. Wiebes’ conclusie is dan ook
een stevige stoot onder de gordel van zijn illustere voorgangers.
De Nederlandse autobranche, vertegenwoordigd door RAI
Vereniging en Bovag, was terecht geen voorstander van fiscale
bevoordeling van phev’s. Maar bij dit dossier was het nauwelijks mogelijk om enige externe kennis van zaken in te brengen
bij de politieke besluitvorming. ‘Deskundige ambtenaren hebben het dossier perfect voorbereid en de staatssecretaris goed
bijgepraat en geïnstrueerd...’ Met vakbekwame begeleiding en
een goede politieke lobby kan er weinig fout gaan: zo gaat het
altijd en hopelijk trekken de brancheverenigingen daar nu lering
uit. Vele importeurs, merkdealers en autohandelaren hebben jarenlang hun zakken gevuld dankzij de mislukte milieuwetgeving. Talloze automobilisten hebben er
ongegeneerd misbruik van gemaakt. En
samen hebben ze 6 miljard gemeenschapsgeld verbrast. Met als nare bijwerking dat
auto’s kopen in Nederland puur ratio werd
- het ging alleen nog maar om de eigen
portemonnee en fiscaal voordeel. Goede
service van de dealer speelde geen rol
meer. Evenmin als merkbeleving, design,
rijplezier of de kwaliteit van de auto. Maar
elke op fiscaliteit gebaseerde businesscase is eindig. Zo ook deze: zeer binnenkort zal een aantal merkdealers weer ordinair auto’s moeten gaan verkopen, in plaats van onderuitgezakt
orders noteren. Met als gevolg dat er de komende jaren bij sommige importeurs en dealerorganisaties harde klappen gaan vallen. In het torentje zal zeker nog over deze fiscale blunder worden nagepraat. En de heren politici zullen de komende jaren met
een grote boog om het stink-ei van zes miljard heenlopen. Nu
maar hopen dat de besluitvormers voortaan beter naar de brancheorganisaties gaan luisteren.
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Binnenkort
moeten merkdealers weer
ordinair auto’s
verkopen.
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