Petitie:
Maak de elektrische auto betaalbaar voor iedereen

Wij roepen het kabinet op om elektrische auto’s voor iedereen betaalbaar te maken
Elektrische auto’s zijn schoner en stiller. Ze hebben ook een nadeel. Ze zijn (nog) te duur voor de meeste
Nederlanders. Wij willen dat elektrische auto’s betaalbaar zijn voor iedereen. Niet alleen voor zakelijke rijders, maar
ook voor consumenten. De overheid moet daar nu iets aan doen. Vind jij dat ook?
Natuur & Milieu pleit bij de overheid voor een tijdelijke stimuleringsmaatregel om elektrisch rijden voor
consumenten betaalbaar te maken: een aanschafpremie van circa 5.000 euro. Dit najaar neemt het kabinet een
definitief besluit over alle autobelastingen tot en met 2020.
In het huidige kabinetsvoorstel voor de autobelastingen is elektrisch rijden nog steeds niet aantrekkelijk voor de
consument. Terwijl elektrisch rijden juist voor hen zo geschikt is. 80% van alle ritten in Nederland is minder dan 50
kilometer. Ideaal voor de elektrische auto dus. Vanwege de hoge kosten rijden er weinig elektrische auto’s van
consumenten in Nederland rond.
De afgelopen jaren konden vooral zakelijke rijders die elektrisch wilden rijden, profiteren van fiscale voordelen.
95% van alle elektrische auto’s in Nederland wordt dan ook dankzij deze fiscale voordelen gebruikt door zakelijke
rijders.
Tijd dus dat de elektrische auto voor grote groepen consumenten betaalbaar wordt. Hoe meer elektrische auto’s op
de weg, hoe schoner Nederland wordt. Dat is goed voor de gezondheid van mensen en voor het klimaat. Een
elektrische auto stoot 40% minder CO2 uit. Als de auto op groene stroom rijdt, stoot hij zelfs 100% minder CO2 uit
dan benzine- of dieselauto’s. Een elektrische auto heeft geen uitlaat waar fijnstof of NOx uitkomt’. Dat is pure winst

voor onze gezondheid. Daarnaast maken ze weinig geluid. Wie eenmaal elektrisch rijdt, wil niet meer terug naar de
benzine of dieselauto.
Eerder dit jaar presenteerde het kabinet een voorstel voor de autobelastingen tot en met 2020. Natuur & Milieu
heeft voorafgaand aan dit kabinetsvoorstel, samen met ANWB, BOVAG, RAI en VNA, bij het kabinet een
aanschafpremie voor consumenten bepleit. Dit voorstel is (nog) niet opgenomen in het kabinetsvoorstel.
Maak de elektrische auto betaalbaar voor iedereen en teken de petitie. Wie weet rijd jij straks ook rond in een
elektrische auto.
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