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KLEMVAST  door Clem Dickmann
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‘Vraag niet wat 
het kost, maar het 
fiscaal autobeleid 
is een eclatant 
succes’

Beter luisteren
Op de eigen RAI-pagina’s in een naar eigen zeg-
gen onafhankelijk vakblad klonk onlangs ron-
kende taal vanuit deze Amsterdamse belangen-
behartiger. De scheidend voorzitter kopt naar 
wie het horen wil: “Politiek zou beter moeten 
luisteren.” Een kreet van bittere onmacht. Nog 
even grommen als je net weg bent. Jammer.    

Het bevestigt het beeld dat tijdens ’s mans gehele 
zittingsperiode vrijwel niemand in Den Haag de 
autobranche serieus genomen heeft. Natuurlijk, 
de mannen worden telkenmale netjes ontvangen, 
kopje thee en bij vertrek uit de branche een lintje. 
Maar luisteren? Niet dus.
Zo ook rondom het autobelastingtussenplan voor 
2016. De ‘oneerlijke marktverstoring’ is daarbij het 
eeuwige mantra van de sector. Dat marktstoring 
nu juist een probaat en beproefd middel is om de 
industrie in beweging te krijgen wordt gemakshalve 
over het hoofd gezien. Onze overheid heeft nu 
eenmaal een andere taak dan het bewaken van de 
winstgevendheid van een traag veranderende auto-
branche. Liever zoekt Rutte c.s. de consument zelf 
op, die is namelijk wel te porren voor een andere 
koers. En de industrie volgt vanzelf, ze moet wel.
Vraag niet wat het kost, maar het fiscaal autobeleid 
is een eclatant succes en bezorgt ons land een fraaie 
reputatie. Daarentegen is de autolobby sinds jaar 
en dag louter gebaseerd op eigenbelang en behoud-
zucht. Dat die branche dan ook pas gehoord wordt 
zodra er een coalitie met – godbetert - de milieube-
weging gesmeed is, moet diezelfde branche toch te 
denken geven. 
Nou ja, laten we ons maar richten op de nieuwe 
voorzitter. AutoWeek mocht hem als eerste aan 
het woord laten. En hij is goed bijgepraat. “We 

moeten oppassen dat fiscaal gestuurd gedrag geen 
fiscaal gestóórd gedrag wordt”, trompettert het 
uit zijn mond. Beetje verwarrend, want ik maak 
als consument toch echt zelf wel uit wanneer ik 
mezelf fiscaalgestoord vind. Maar goed. De nieuwe 
man toont zich - naar goede traditie – een liefheb-
ber van auto’s. Hij heeft er zelfs in zijn jonge jaren 
regelmatig onder gelegen. Goed volk dus. Zelfs 
heeft hij al nagedacht over de marktverwachtin-
gen. Want zo klinkt het: “Het is zonneklaar dat RAI 
Vereniging als geen ander weet hoe de Nederlandse 
automarkt reageert op fiscale wijzingen.”
Dat belooft dus diepgaande inzichten. En houdt u 
vast. Nadat er voor 2014 al tot de laatste snik werd 
vastgehouden aan een (evident te hoge) raming van 
400 duizend nieuwe auto’s, kwam ook voor 
2015 datzelfde getal zomaar uit de hoge 
hoed. En zie daar, de nieuwe voorzit-
ter verklapt ook al zijn prognose voor 
2016; jawel: alweer 400 duizend nieuwe 
auto’s. En je nu maar blijven afvragen waarom 
je met zoveel kennis van zaken in Den Haag niet 
gehoord wordt. 
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