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1.0

Samenvatting

Toen zelfstandig ICT ondernemer Wouter van Embden in februari bij zijn garagebedrijf in een brief van de
FEHAC las dat de fiscale bijtelling voor 15 tot 25 jaar oude auto’s vanaf 1 januari 2010 gebaseerd zou worden
op de cataloguswaarde en niet meer op de waarde in het economische verkeer, schrok hij zich wezenloos.
Voor zijn 16 jaar oude BMW betekende dit dat de bijtelling maar liefst meer dan € 700,‐ per maand netto
omhoog zou gaan, en dat voor een auto met een werkelijke (dag)waarde van € 2.500.
Op kantoor aangekomen en niet bijgekomen van de schrik, begon hij een website www.bijtellingyoungtimer.nl
om te strijden tegen deze maatregel. Dit bleef niet onopgemerkt, al gauw pakten verschillende media het
verhaal op, waaronder het FD, BNR Nieuwsradio, NRC, RTL‐Z, SBS6, enz, enz. Verder sloten diverse
maatschappelijke organisaties zich aan bij het initiatief, onder hen VNO‐NCW, MKB Nederland en FNV
Zelfstandigen. Ook vanuit de gedupeerden zelf kwamen de reacties goed op gang, inmiddels zijn er meer dan
4.500 steunbetuigingen (nog steeds zijn veel gedupeerden niet op de hoogte).
In de loop der maanden heeft BijtellingYoungtimer.nl veel onderzoek gedaan waardoor kan worden
aangetoond dat de maatregel op geen enkel punt deugdelijk is. Wij zijn daarom van mening dat de wijziging
van de bijtelling van youngtimers volledig teruggenomen behoort te worden.
In voorliggend document worden de volgende bevindingen besproken en onderbouwd:
1. De cijfermatige onderbouwing van het amendement klopt niet; noch qua aantal ondernemers/ZZP‐ers,
noch qua cataloguswaarde van de betrokken auto’s. Daardoor bedraagt de lastenverhoging niet ca. € 21
miljoen, maar € 150 miljoen. Het parlement is onjuist geïnformeerd over de werkelijke financiële gevolgen
van het amendement.
2. De doelstelling van het amendement om het wagenpark te helpen verjongen wordt zeker niet gehaald, in
tegendeel. Want youngtimer‐bezitters geven aan vanwege de enorme verhoging uit te (moeten) wijken
naar een oldtimer en/of een extra auto, om daarmee zakelijk‐ en privégebruik geheel te scheiden.
Hierdoor zal i.p.v. verjonging een veroudering en vermeerdering van het wagenpark het gevolg zijn. De
financiële uitkomst hiervan kan zijn dat het amendement in werkelijkheid zelfs een negatieve opbrengst
tot gevolg heeft.
3. Bij de invoering van de leeftijdsgrens van 15 jaar in 2001 waren er glasheldere argumenten om deze in te
stellen en nu niet. Deze waren met name gestoeld op rechtvaardigheid. Daarentegen ontbrak bij de
behandeling van het belastingplan 2009 elk argument om de youngtimerbijtelling te wijzigen. Terwijl de
redenen om de regeling 8 jaar geleden in te voeren, onverminderd gelden. Daarnaast tonen CBS cijfers aan
dat er geen sprake is van ‘excessief gebruik’ van de in 2001 ingestelde bijtelling op basis van de waarde in
het economische verkeer. Sterker nog, het percentage zakelijke youngtimers ten opzichte van alle
youngtimers steeg überhaupt niet van 2000 (voor invoering van de 15‐jaars grens) tot 2009.
4. De bijtellingmaatregel is volledig uit de lucht komen vallen, zonder enige vooraankondiging of overleg met
betrokkenen. Het gewijzigde amendement Cramer is pas na afloop van de plenaire behandeling van het
belastingplan 2009 in de Tweede Kamer ingediend. Daarna heeft de Staatssecretaris per brief aan de
Kamer gereageerd (aanname ontraden), waarna het zonder enige inhoudelijke behandeling als
“hamerstuk” in stemming is gebracht en is aangenomen.
5. Uit het nu voorliggende belastingplan 2010 blijkt dat reparatiewetgeving noodzakelijk is om het
youngtimer amendement per 1 januari a.s. rechtsgeldig te doen zijn. Eens te meer blijkt hieruit hoe
volstrekt onzorgvuldig en onverantwoord vorig jaar te werk is gegaan. Onjuiste cijfers, ontbrekende
argumentatie en behandeling en een overval tactiek worden bekroond met juridisch broddelwerk. Des te
onrechtvaardiger indien een kleine, kwetsbare groep van (startende) ondernemers en ZZP‐ers hierdoor
getroffen zou worden.
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2.0

Korte toelichting document

In dit Worddocument treft u zowel links aan naar website adressen als links naar onderliggende documentatie.
De links naar website adressen zijn blauw en onderstreept, de links naar onderliggende documenten zijn rood
en onderstreept. Door te klikken op de links wordt de desbetreffende website of het onderliggende document
geopend.

2.1

Over BijtellingYoungtimer.nl

De site www.bijtellingyoungtimer.nl komt sinds begin 2009 op voor de belangen van duizenden ondernemers
die een zogenaamde youngtimer (auto met een leeftijd van 15 tot 25 jaar) zakelijk rijden en ook privé
gebruiken. De site en de actie zijn in het leven geroepen door Wouter van Embden, gedupeerd ICT‐
ondernemer en eigenaar van Corporate IP. Andere drijvende krachten achter de actie zijn Han Terneldeli en
Hans Horwitz.
De actie wordt gesteund door onder andere VNO‐NCW, MKB‐Nederland, ZZP‐Nederland, Jong Management,
EVO, FNV Zelfstandigen, de FEHAC en meer dan 4.500 individuele gedupeerden en steunbetuigers.
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3.0

Het amendement

Met ingang van 1 januari 2010 wordt de fiscale bijtelling voor privégebruik van de youngtimer niet meer
gebaseerd op de economische waarde van de auto, maar op de cataloguswaarde van de auto.
Het amendement (31 704, nummer 70) waarin de grens voor bijtelling op basis van economische waarde van
15 naar 25 jaar wordt verhoogd, regelt primair de bevriezing van vrijstelling op houderschapsbelasting voor
oldtimers. In de oorspronkelijke versie nummer 40 van het amendement (KST124635.pdf) kwam de bijtelling
op youngtimers helemaal niet ter sprake. In het gewijzigde amendement nummer 70 dat enkele dagen later
werd aangenomen, (KST124813.pdf) werd plotseling ook de bijtelling van youngtimers opgenomen. Voor
vrijwel alle Tweede Kamerleden die wij hebben gesproken, kwam de aanvulling met betrekking tot de
youngtimers als een complete verrassing. Sterker nog, de meeste Kamerleden wisten ten tijde van de
stemming helemaal niet dat men naast de houderschapsbelasting voor oldtimers óók stemde over de bijtelling
van de youngtimers.

3.1

Het doel van de maatregel

Het doel van de maatregel is – volgens toelichting achteraf door indiener Cramer (CU) ‐ verjonging van het
wagenpark. Het geld dat deze maatregel zou opleveren, moest gebruikt worden voor
‘vergroeningsmaatregelen’ en in het bijzonder een nader uit te werken sloopregeling. De bekostiging van de
huidige sloopregeling is echter anders gefinancierd in het kader van de door het kabinet aangekondigde
bestrijding van de economische recessie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de gedragseffecten ten gevolge de
bijtellingverhoging juist leiden tot veroudering en vermeerdering van het wagenpark en dus tot het
tegenovergestelde van de beoogde ‘vergroening’.
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3.2

Historie van de bijtelling voor youngtimers

Ruim 8 jaar geleden, op 1 januari 2001 werd de leeftijdsgrens van 15 jaar van kracht voor bijtelling op basis
van de waarde in het economische verkeer. Vanaf die datum gold als grondslag voor de fiscale bijtelling voor
privégebruik van een auto van de zaak ouder dan 15 jaar, voortaan dus de werkelijke waarde van de auto in
het economisch verkeer (i.p.v. de oorspronkelijke nieuwwaarde). Deze maatregel werd vastgelegd in de Wet
Inkomstenbelasting 2001, welke werd aangenomen ten tijde van het Staatssecretariaat van Wouter Bos.
In de Memorie van Toelichting op de Wet Inkomstenbelasting 2001 (KST36631.pdf) wordt de maatregel als
volgt beargumenteerd op pagina 187:
“Voor auto’s ouder dan 15 jaar treedt in de plaats van de cataloguswaarde de (verkoop)waarde in het
economische verkeer van de auto. Hiermee wordt een tweeledig doel beoogd. Enerzijds wordt het als bijtelling
in aanmerking te nemen bedrag verlaagd voor die belastingplichtigen die bijvoorbeeld op grond van een gering
aantal werkzaamheden of de financiële situatie van de werkgever of andere ter beschikking steller, slechts een
oudere, vrijwel afgeschreven auto ter beschikking krijgen. Anderzijds worden die auto’s voor een reëel bedrag
in de fictie begrepen die door hun ouderdom – vergeleken met huidige auto’s – een relatief lage catalogusprijs
hebben en die met grote, ten laste van de winst komende kosten in optimale staat worden gebracht
(zogenaamde old‐timers) om vervolgens aan de belastingplichtige als auto van de zaak ter beschikking te
worden gesteld.”
In de Nota naar aanleiding van het verslag Wet Inkomstenbelasting 2001 (KST42089.pdf) wordt verslag
gedaan van de Tweede Kamerbehandeling op pagina 495:
“De leden van de fractie van D66 vragen een toelichting op de in de regeling van de autokostenfictie
opgenomen bepaling dat voor auto’s die meer dan 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, de
waarde in het economische verkeer in de plaats treedt van de catalogusprijs als rekengrootheid voor het
bepalen van de bijtelling. Met de bepaling wordt beoogd een juist uitgangspunt voor de bepaling van de
autokostenfictie te bieden in die gevallen dat catalogusprijs en waarde in het economische verkeer dermate ver
uiteen gaan lopen dat geen rechtvaardiging meer bestaat de catalogusprijs de rekengrootheid voor het
bepalen van de bijtelling te laten zijn. De bepaling heeft werking naar twee kanten. Enerzijds wordt de bijtelling
verlaagd voor die belastingplichtige die voor gebruik voor privé‐doeleinden een oude, vrijwel afgeschreven auto
ter beschikking krijgt. Gelet op de ontwikkelingen in de automarkt zal deze auto een aanzienlijk lager genot
opleveren bij privé‐gebruik dan een nieuwe auto met vergelijkbare catalogusprijs. Aan de andere kant worden
die auto’s voor een reëel bedrag in de fictie betrokken die door hun ouderdom een – ten opzichte van nieuwe
auto’s in een vergelijkbare klasse – lage catalogusprijs hebben en die met grote kosten in optimale staat
worden gebracht. Indien dat in de particuliere hobbysfeer gebeurt, is de autokostenfictie niet van toepassing;
eventuele zakelijke ritten kunnen worden vergoed tegen € 0,27 (f 0,60) per kilometer. Echter indien de kosten
door de onderneming worden gedragen waarna de auto ook voor privé‐doeleinden ter beschikking wordt
gesteld, ligt het voor de hand de autokostenfictie te bepalen op een niveau dat bij het genot behoort. Om
doelmatigheidsredenen is de overgang van catalogusprijs naar waarde in het economische verkeer gelegd bij
15 jaar.”
NB: onderstrepingen in bovenstaande 2 citaten zijn van BijtellingYoungtimer.nl.
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3.3

Grondige motivatie in 2001

Uit de voornoemde citaten blijkt eens te meer dat de wetgever destijds van mening was dat de waarde in het
economische verkeer en de cataloguswaarde dermate ver uiteen liepen, dat er geen rechtvaardiging bestond
om de cataloguswaarde als uitgangspunt te hanteren. Daarnaast speelde misbruik van (zeer) oude auto’s.
Deze hadden een relatief lage cataloguswaarde en werden voor soms enorme bedragen omgebouwd tot
vrijwel nieuwe auto’s. In de praktijk betreft het dan zeldzame verzamelaarauto’s als een klassieke Ferrari,
Jaguar of Porsche. In gerestaureerde staat stijgt de waarde in het economisch verkeer ver uit boven de
oorspronkelijke cataloguswaarde.
Dit zijn uitdrukkelijk niet de gebruiksauto’s die inmiddels als youngtimers bekend staan. Aan de motivatie om
de bijtelling te baseren op de economische waarde is onzes inziens sedertdien niets veranderd. Nog steeds ligt
bij youngtimers de waarde in het economische verkeer veel lager dan de cataloguswaarde, in onze berekening
een factor 10, in de berekening van het Ministerie van Financiën een factor 6. Nog steeds betreft het auto’s die
vrijwel volledig afgeschreven zijn.

3.4

Ontbrekende motivatie 2009

Het Gewijzigd Amendement Cramer 31704 nummer 70 (KST124813.pdf) voorziet in een verhoging van de
genoemde leeftijdsgrens voor bijtelling op basis van de waarde in het economische verkeer van 15 naar 25
jaar. Anders dan bij de oorspronkelijke invoering van de 15 jaar leeftijdsgrens in 2001 ontbreekt de motivatie
om deze leeftijdsgrens te verleggen volledig.

3.5

Ontbrekende behandeling 2009

Daarnaast heeft er bij de behandeling van belastingplan 2009 geen inhoudelijke behandeling plaatsgevonden
in de Tweede Kamer, want het gewijzigd amendement 70 – waarin de wijziging bijtelling youngtimers voor het
eerst verscheen – is pas ná de plenaire behandeling in de Tweede Kamer ingediend, vlak voor de stemmingen .
Ook Staatssecretaris De Jager gaat in zijn brief aan de Kamer (AFP2008‐0921.pdf) over de na zitting
ingediende amendementen, helemaal niet in op de wijziging bijtelling.
Concluderend ontbreken zowel de motivatie als de inhoudelijke behandeling van de bijtellingsmaatregel
volledig.
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4.0

Geen misbruik zakelijke youngtimers

Wij hebben op basis van cijfers van het CBS aangetoond dat er helemaal géén sprake is van wat door enkele
politici in de media als misbruik bestempeld werd. In tegenstelling tot uitlatingen van de indiener Cramer van
het amendement, is er in de periode 2000 (dus vóór invoering van de leeftijdsgrens van 15 jaar voor bijtelling
op basis van de waarde in het economische verkeer) tot 2009 ook géén sprake geweest van relatieve toename
in het aantal zakelijk gebruikte youngtimers, zie onderstaande tabel:
Peildatum
1 januari 2000
1 januari 2009

Percentage zakelijke YT tov alle personenauto’s
0,1%
0,1%

Percentage zakelijke YT tov alle YT
1,3%
1,4%

In bovenstaande tabel zijn alleen de zakelijke youngtimers meegenomen die op naam van een rechtspersoon
staan, aangezien bij het CBS geen gegevens bekend zijn over auto’s op naam van ZZP‐ers (deze staan bij de
RDW op naam van een privépersoon).
Ter aanvulling; voor veruit de meeste bedrijven is het niet aantrekkelijk om met een youngtimer te rijden.
Momenteel maken vooral kleine (vaak startende) ondernemers gebruik van een youngtimer uit
kostenoverweging, waarbij de bijtelling niet de doorslaggevende factor is. Veel kleine ondernemers en ZZP‐ers
kunnen zich het eenvoudigweg niet veroorloven om een duurdere nieuwe(re) auto te kopen of te leasen.
Zeker niet in deze tijd van economische recessie.

4.1

Leaseauto?

Inzake deze youngtimers wordt door politici nogal eens gesproken over leaseauto’s. Ook dit is onjuist: 99% van
de gedupeerden zijn ondernemers die de youngtimer gekocht hebben (en dus niet geleased). Sterker nog: er
worden helemaal geen auto’s van 15 tot 25 jaar oud verhuurd of geleased, want er is geen huur‐ of
leasemaatschappij die dat doet. Het is dus niet zo dat ondernemers weer makkelijk van hun youngtimers af
kunnen. Ondernemers hebben geïnvesteerd op basis van wetgeving waarop zij dachten te kunnen vertrouwen
(de betrouwbare overheid).
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5.0

De Cijfers: veel meer gedupeerden dan aanvankelijk gedacht

Het Ministerie van Financiën becijferde dat het om zo’n 13.500 ondernemers zou gaan. Maar aan de hand van
cijfers van het CBS en enquêtes onder gedupeerden heeft BijtellingYoungtimer vastgesteld dat er minimaal
25.000 ondernemers door de maatregel worden getroffen. Deze 25.000 auto’s vormen overigens slechts 2%
van alle youngtimers en slechts 0,3% van alle personenauto’s in Nederland. De cijfers zijn ter doorrekening
aangeboden aan Cramer zelf en aan het Ministerie van Financiën.

5.1

De Cijfers: de € 21 miljoen klopt niet

In het amendement werd een opbrengst van € 21 miljoen gepresenteerd (een belastingopbrengst voor de
Staat betekent hier uiteraard een zelfde lastenverhoging voor de ondernemers). Het Ministerie van Financiën
ging uit van verkeerde gegevens. Zo hanteerden zij als gemiddelde cataloguswaarde een bedrag van € 15.500
en voor de economische waarde een gemiddelde van € 2.500. Onderzoek door BijtellingYoungtimer.nl toont
aan dat de gemiddelde cataloguswaarde ruim € 56.000 is en de economische waarde € 5.600 bedraagt. Het
onderzoek van BijtellingYoungtimer.nl is betrouwbaar, omdat het gebaseerd is op opgegeven kentekens van
gedupeerden (dus controleerbaar). Zoals gezegd, de cijfers zijn ter doorrekening aangeboden aan Cramer zelf
en aan het Ministerie van Financiën.
Hieronder de cijfers in tabelvorm ter vergelijking:

5.2

Item

Ministerie Financiën

BijtellingYoungtimer

Aantal gedupeerden
Cataloguswaarde
Economische waarde
Belastingdruk
Bijtelling NU per jaar
Bijtelling per 01‐01‐10 per jaar
Verhoging van bijtelling per jaar

13.500
€ 15.500
€ 2.500
47%
€ 294
€ 1.821
€ 1.527 (= € 127 p/m)

25.000
€ 56.236
€ 5.649
47%
€ 664
€ 6.608
€ 5.944 (= € 495 p/m)

Totale lastenverzwaring per jaar

21 miljoen

150 miljoen

De Cijfers: hogere cataloguswaarde is aannemelijk

Het grootste verschil tussen de cijfers van Cramer / Financiën en BijtellingYoungtimer.nl zit in de
cataloguswaarde van de auto waarover bijgeteld moet gaan worden. De wijze waarop Financiën te werk is
gegaan is als volgt. Men heeft de gemiddelde catalogusprijs van verkochte auto’s in de bewuste 10 bouwjaren
vermenigvuldigd met het aantal verkochte auto’s in die periode. Op die manier heeft Financiën de gemiddelde
cataloguswaarde berekend over alle 5 miljoen verkochte auto’s in die periode. Op basis van deze
ramingsmethodiek kwam Financiën tot het gemiddelde van € 15.500. Hierbij zijn echter belangrijke
kanttekeningen te plaatsen:
1. Cijfers van het CBS tonen aan dat er anno 2008 nog slechts 20% van deze 5 miljoen auto’s rond reden
in Nederland. De gemiddelde cataloguswaarde van Financiën is dus voor 80% gebaseerd op auto’s die
er niet meer zijn.
2. Het ligt voor de hand dat auto’s van hoge kwaliteit de tand des tijds beter doorstaan. Vooral merken
zoals BMW, Mercedes en Volvo hebben een bovengemiddelde duurzaamheid, maar lagen qua
catalogusprijs ook (ver) boven het gemiddelde.
3. Er is geen onderscheid gemaakt tussen zakelijke of privé auto’s. Over het algemeen zijn zakelijk
aangeschafte auto’s duurder omdat hiermee een grotere afstand afgelegd wordt.
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5.3

Toetsing van cijfers door RDC

Bijtellingyoungtimer.nl kreeg van het Ministerie van Financiën en de indiener van het amendement Cramer
voor de voeten geworpen dat haar cijfers niet onafhankelijk zouden zijn en dat wellicht alleen de zwaarder
gedupeerden zich bij ons gemeld zouden hebben. Daarom ging BijtellingYoungtimer.nl op zoek naar
onafhankelijke cijfers die de onderzoekresultaten konden ondersteunen. Uiteindelijk is dit gelukt bij het RDC
(Rai Documentatie Centrum).
Het RDC leverde bijtellingyoungtimer.nl een bestand met de gegevens van 7.000 voertuigen die naar grote
waarschijnlijkheid onder de ‘doelgroep’ van het amendement vallen.
Met als kenmerken:
• Voertuigen zijn momenteel in gebruik
• Voertuigen hebben een leeftijd van 15 tot 25 jaar
• Voertuigen zijn in eigendom van een rechtspersoon
De gemiddelde cataloguswaarde kwam uit op ongeveer € 40.000,‐ exclusief opties. Voor de opties wordt
doorgaans een gemiddelde van € 2.000,‐ gebruikt. De waarde waarover bijgeteld zou moeten worden komt
daarmee op € 42.000.
Het RDC bevestigt aldus als onafhankelijke bron dat de cataloguswaarde veel hoger is dan door Financiën
werd berekend.
Bovendien hebben wij het bestand van het RDC op basis van kenteken kunnen koppelen met onze eigen
onderzoeksgegevens. Hieruit kwam naar voren dat de bij ons door gedupeerden opgegeven cataloguswaarden
vrijwel exact overeen komen met de cataloguswaarden zoals deze bekend zijn bij het RDC. Hiermee is ook de
laatste twijfel over onze cijfers weggenomen.

5.4

De Cijfers: gemiddeld € 500 per maand meer

Uit de juistheid van onze gegevens kan afgeleid worden dat de gedupeerde ondernemers gemiddeld zo’n €
500,‐ netto per maand méér aan bijtelling moeten gaan betalen! Deze netto lastenverzwaring is volkomen
onverwacht, onbeargumenteerd, onbehandeld en op basis van onjuiste financiële informatie tot stand
gekomen. Bovendien wordt deze structurele lastenverhoging ingevoerd tijdens een zware economische
recessie waarbij de doelgroep al moeite genoeg heeft om ook zonder deze lastenverhoging het hoofd boven
water te houden.
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5.5

De Cijfers: vervolgenquête

Om nog beter inzicht te krijgen in de gevolgen van de maatregel, heeft bijtellingyoungtimer.nl een
vervolgonderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat men gemiddeld 21.000 KM per jaar met de youngtimer rijdt,
daarvan is ruim 75% zakelijk. In onderstaande tabel de resultaten van de vraag wat men zou doen per 1 januari
2010:
Keuze
Percentage
De youngtimer naar privé halen en de zakelijke kilometers declareren
47%
De youngtimer vervangen door een oldtimer
28%
Een extra auto voor privé kopen en de youngtimer niet meer privé rijden (of andersom) 18%
Een nieuwe auto kopen of leasen
5%
De verhoogde bijtelling betalen
2%
Totaal
100%
Uit dit vervolgonderzoek komt duidelijk naar voren dat het gewenste resultaat (verjonging van het wagenpark)
niet gehaald wordt, sterker nog:
• het wagenpark veroudert
• er komen meer auto’s bij
Daarnaast wordt ook duidelijk dat de beoogde opbrengst van 21 miljoen niet behaald zal worden:
• slechts 2% van de gedupeerden geeft aan de bijtelling te gaan betalen, dit zijn auto’s met een
uitzonderlijk lage cataloguswaarde
• slechts 5% geeft aan een nieuwe auto te gaan kopen of leasen
• maar liefst 28% stapt over op een oldtimer, waardoor niet alleen de bijtelling alsnog op de
economische waarde gebaseerd wordt, maar ook geen houderschapsbelasting meer betaald hoeft te
worden
• de 28% die overstapt op een oldtimer zal in massaal overstappen op LPG, waardoor ook nog eens veel
minder accijnzen op brandstof binnenkomen
Naast bovenstaande ongewenste effecten, geven de ondernemers in groten getale aan de administratieve
lastenverhoging door het registreren van de rittenadministratie als een groot probleem te zien. Dit geldt voor
de groep die de youngtimer naar privé haalt en vooral voor de groep die een extra auto aanschaft, in totaal
betreft dat 65% van de gedupeerden.
5.5.1

Naar ‘privé halen’

Van de gedupeerden heeft 47% aangegeven de auto naar privé te halen en de kilometers te gaan declareren.
De helft van de gedupeerden is ZZP‐er. Uit jurisprudentie blijkt echter dat deze groep ZZP‐ers de auto niet
zonder meer naar privé kan halen. Wanneer de auto voornamelijk zakelijk gebruikt wordt, zal de
belastingdienst de auto tot het zakelijke vermogen rekenen en dus moet er dan ook bijtelling betaald worden.
Gezien de enquêteresultaten ligt voor de hand dat ZZP‐ers nog massaler voor een oldtimer zullen kiezen. Er is
immers geen economisch haalbaar alternatief. In dat geval kiest minimaal 40% van alle respondenten voor een
oldtimer.
5.5.2

Startende ondernemers

Uit onze gegevens is naar voren gekomen dat vooral startende ondernemers een youngtimer van de zaak
rijden. Dit is een bewuste keuze uit kostenoverwegingen. Gezien het feit dat dit een weloverwogen keuze is,
verwachten wij dat startende ondernemers die nog voor de keuze staan een auto te kopen in groten getale
zullen kiezen voor een oldtimer. Uit ons onderzoek is immers gebleken dat van de nu gedupeerden al 28%
kiest om over te stappen naar een oldtimer, van de grootste groep (47%) die de youngtimer naar privé haalt,
zou waarschijnlijk een groot gedeelte een oldtimer aanschaffen indien men nu voor de keus zou staan om een
auto te kopen.
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6.0

Noodzakelijke reparatie overgangsrecht in belastingplan 2010

In belastingplan 2010 vindt een reparatie plaats van overgangsrecht aangenomen op 31‐10‐2006. Dit
overgangsrecht bevestigt voor auto’s van voor 1 juli 2006 de bijtelling op basis van de waarde in het
economische verkeer voor auto’s van 15 jaar en ouder. Dit overgangsrecht blokkeert de maatregel van Cramer
om de grens van 15 naar 25 jaar te verleggen, of zoals letterlijk in de Memorie van Toelichting
(MvT_OFM_2010_DEFINITIEF.pdf) op ‘Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige
fiscale maatregelen 2010)’ in belastingplan 2010 pagina 60 te lezen op valt:
“Door de formulering van het overgangsrecht in artikel 10a.4 van de Wet IB 2001 en artikel 36c van de Wet LB
1964 naar aanleiding van de nieuwe accessoireregeling in de BPM per 1 juli 2006, vindt deze verhoging van de
leeftijdsgrens feitelijk niet plaats. Dit overgangsrecht verklaart namelijk onder andere de leeftijdsgrens van 15
jaar van toepassing op alle auto’s waarvoor het kenteken vóór 1 juli 2006 is opgegeven.”
Daarom wordt in belastingplan 2010 OOK het overgangsrecht uit 2006 aangepast omdat anders de maatregel
niet effectief zou worden. Nog maar weer eens een bevestiging van de onzorgvuldige gang van zaken.
Daarnaast bevreemdt het ons dat een overgangsrecht dat juist bedoeld is om de maatschappij zekerheid te
geven, achteraf alsnog aangepast wordt.
Bovenstaande ‘reparatiewetgeving’ via het belastingplan 2010 toont eens te meer aan hoe onzorgvuldig er in
de Tweede Kamer gehandeld is m.b.t. de youngtimer‐regelgeving. Het gewijzigd amendement Cramer is in zijn
in de beide Kamers aangenomen vorm ook nog eens juridisch ongeldig.
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7.0

Conclusie BijtellingYoungtimer.nl

Alles in overweging nemende is BijtellingYoungtimer.nl van mening dat het verleggen van de grens van
bijtelling op basis van de economische waarde van 15 naar 25 jaar volledig teruggedraaid behoort te worden.
En wel om de volgende redenen:
1. De cijfermatige onderbouwing van het amendement klopt niet; noch qua aantal ondernemers/ZZP‐ers,
noch qua cataloguswaarde van de betrokken auto’s. Daardoor bedraagt de lastenverhoging niet ca. € 21
miljoen, maar € 150 miljoen. Het parlement is onjuist geïnformeerd over de werkelijke financiële gevolgen
van het amendement.
2. De doelstelling van het amendement om het wagenpark te helpen verjongen wordt zeker niet gehaald, in
tegendeel. Want youngtimer‐bezitters geven aan vanwege de enorme verhoging uit te (moeten) wijken
naar een oldtimer en/of een extra auto, om daarmee zakelijk‐ en privégebruik geheel te scheiden.
Hierdoor zal i.p.v. verjonging een veroudering en vermeerdering van het wagenpark het gevolg zijn. De
financiële uitkomst hiervan kan zijn dat het amendement in werkelijkheid zelfs een negatieve opbrengst
tot gevolg heeft.
3. Bij de invoering van de leeftijdsgrens van 15 jaar in 2001 waren er glasheldere argumenten om deze in te
stellen en nu niet. Deze waren met name gestoeld op rechtvaardigheid. Geheel in tegenstelling hiertoe
ontbrak bij de behandeling van het belastingplan 2009 elk argument om de youngtimerbijtelling te
wijzigen,. Terwijl de redenen om de regeling 8 jaar geleden in te voeren, onverminderd gelden. Daarnaast
tonen CBS cijfers aan dat er geen sprake is van ‘excessief gebruik’ van de in 2001 ingestelde bijtelling op
basis van de waarde in het economische verkeer. Sterker nog, het percentage zakelijke youngtimers ten
opzichte van alle youngtimers steeg überhaupt niet van 2000 (voor invoering van de 15‐jaars grens) tot
2009.
4. De bijtellingmaatregel is volledig uit de lucht komen vallen, zonder enige vooraankondiging of overleg met
betrokkenen. Het gewijzigde amendement Cramer is pas na afloop van de plenaire behandeling van het
belastingplan 2009 in de Tweede Kamer ingediend. Daarna heeft de Staatssecretaris per brief aan de
Kamer gereageerd (aanname ontraden), waarna het zonder enige inhoudelijke behandeling als
“hamerstuk” in stemming is gebracht en is aangenomen.
5. Uit het nu voorliggende belastingplan 2010 blijkt dat reparatiewetgeving noodzakelijk is om het
youngtimer amendement per 1 januari a.s. rechtsgeldig te doen zijn. Eens te meer blijkt hieruit hoe
volstrekt onzorgvuldig en onverantwoord vorig jaar te werk is gegaan. Onjuiste cijfers, ontbrekende
argumentatie en behandeling en een overval tactiek worden bekroond met juridisch broddelwerk. Des te
onrechtvaardiger indien een kleine, kwetsbare groep van (startende) ondernemers en ZZP‐ers hierdoor
getroffen zou worden.
Samen met VNO‐NCW, MKB‐Nederland, ZZP‐Nederland, Jong Management, EVO, FNV Zelfstandigen, de FEHAC
en 4.500 individuele gedupeerden en steunbetuigers is BijtellingYoungtimer van mening dat de wijziging van
het amendement (31 704) voor de bijtelling in zijn geheel en volledig terug gedraaid zou moeten worden.
Namens BijtellingYoungtimer,

Wouter van Embden, Hans Horwitz en Han Terneldeli,
29 september 2009.
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