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F I S C A A L

VVD,CDAboos
overonderzoek
naargewijzigde
autobelasting

Laurens Berentsen
Amsterdam

Tweede Kamerfracties van VVD
en CDA zijn niet te spreken over
het onderzoek dat op verzoek van
deKamer is gedaannaardegewij-
zigdemethode waarmee de aan-
schafbelasting voor nieuwe au-
to’s, de bpm, wordt vastgesteld.
Dewijziging is omstreden, omdat
die volgens critici, anders dan be-
loofd, tot eenhogere belastingop-
brengst leidt.

Dehoogte vandeBelastingper-
sonenauto’s en motorvoertui-
gen (bpm) is afhankelijk van de
CO2-uitstoot.Volgensdeautoclubs
RAI Vereniging enBovag levert de
nieuwe methode waarop die in
Europawordt gemeten, deNeder-
landse schatkist vanaf 1 juli jaar-
lijks€200mlnextraop. Indeover-
gangsfase, vanaf september 2017,
zou de extra opbrengst €600mln
zijn geweest.
De cijfers zijn afkomstig uit

een in oktober gepubliceerde
KPMG-studie inopdracht vanRAI
en Bovag. Gealarmeerd door deze
cijfers vroeg de Tweede Kamer
toenmalig staatssecretaris van
FinanciënMenno Snel om onaf-
hankelijke toetsing vande toezeg-
ging dat de overgang budgettair
neutraal zou verlopen.
Snels opvolger, Hans Vijlbrief,

stuurderuimeenweekgeledeneen
secondopinionnaardeKamerover
het rekenwerk vanTNOenFinan-
ciënwaaruitdebudgetneutraliteit
zoublijken.Desecondopinionbe-
vestigt deze conclusie.

VVD enCDA zijn uitgesproken
kritisch over hoede staatssecreta-
rismeteensecondopiniongehoor
heeftgegevenaandemotiewaarin
deKamer vraagt omeenonafhan-
kelijk onderzoek.
‘De leden Omtzigt en Lodders

hebben inhunmotie verzochtom
eenonafhankelijkonderzoeknaar
debudgetneutraleomzetting,niet
naareencontroleonderzoekopde
bevindingenvaneerdereonderzoe-
ken van TNO’, stelt de VVD in een
schriftelijke reactie.

‘Dit is natuurlijk niet serieus te
nemen. Er is werkelijk waar geen
enkele informatie gecheckt of ge-
valideerd’, becommentarieert het
CDA een deel van de second opi-
nion. ‘Dewegvoorwaarts isnueen
echtonafhankelijkeuitvoeringvan
demotie’, stelt deze fractie.

M A C R O - E C O N O M I E

Nadriemaandencoronacrisis
is diepte recessienogonzeker

JuleHinrichs
Amsterdam

In Europa krijgt de versoepeling van de
lockdowns steedsmeer vaart. Economi-
sche indicatoren wijzen ook uit dat het
dieptepunt van de recessie bereikt is, of
zelfs al gepasseerd.Maar de onzekerheid
over de diepte van de recessie lijkt er niet
minder om te worden. Het is nog steeds
denkbaar dat in de loop van volgend jaar
deeconomischeklapvandecoronacrisis is
overwonnen,maardeproblemenkunnen
ooknog veel langer aanhouden.

Typerend voor de ongebruikelijk grote
onzekerheid zijn de sterk uiteenlopende
scenario’s die de ECB donderdag na af-
loopvandepersconferentievanpresident
ChristineLagardeopzijnwebsiteplaatste.
Inhetmildescenariokrimptdeeconomie
vandeeurozonedit jaarmet5,9%en isde
groei van 6,8% in 2021 ongeveer voldoen-
deomdeeurozoneterugtebrengenophet
niveauvaneind2019. Inhetslechtescena-
rio is er dit jaar een gigakrimp van 12,6%
en ishetherstelmet 3,3% in2021en3,8%

-5,7%
Rabobank houdt rekening
met een krimp van -5,7%
in Nederland dit jaar.

in2022noglangnietvoldoendeomdeeu-
rozone terug tebrengennaardatoudeni-
veau.DeECBrekentzovernietdoor,maar
in dat geval duurt het zo vijf jaar voor de
schok is overwonnen.

Hugo Erken vanRabobank zegt desge-
vraagd heel goed te begrijpen dat de ECB
metdit soort scenario’swerkt. Rabobank
komtelkjaarmetkwartaalberichten,maar
heeft de afgelopen driemaanden al vier
updates gemaakt.Maandag verschijntde
vierde,metweerverderverlaagdegroeira-
mingen. ‘Dan nogmoetenwe vaststellen
dathetonderdehuidigeomstandigheden
heel lastig voorspellen blijft’, zegt Erken.
Deonverwachtgunstigearbeidsmarktcij-
fers vrijdaguitdeVSzijnereen fraai voor-
beeld van.

Rabobankschuiftmet zijn verwachtin-
genoprichtinghetsombereECB-scenario
met voor de eurozone dit jaar een krimp
van9,1%,diemeteenplusvan6,1%in2021
bij langenanietzouwordengoedgemaakt.
Met -5,7%dit jaar komtNederland er nog
redelijkvanaf.Maarookhiergeldt:deplus
van2,9%over2021schiet ruimschoots te-
kort omde schade van de recessie te her-
stellen. In2021zitvolgensRabobankvoor-
al een beperkt herstel van de export de
Nederlandse economie indeweg.
Nederland doet het naar verwachting

veel beter dan het Europese gemiddelde
omdat de lockdown hier minder strin-
gent is geweest en ookminder lang heeft
geduurd,waarbijRabobankveronderstelt
dat tot in 2022 een vorm van anderhalve-
metereconomienodig zal blijven.

Eengroteonzekerheidbijalleramingen
blijfthoedepandemieverderverloopt.De
tweeprangende vragenzijnof erherople-
vingenvandeuitbraakvolgenenwanneer
een vaccin beschikbaar is. Het verklaart
een flink deel van de onzekerheid,maar
langniet alles.

Het probleem is ook enmisschienwel
vooraldatdezeeconomischeschokzowel

ongekendhardisalsuniekvanaard,waar-
door analisten het gevoel hebben zonder
kompas temoeten varen. Bert Colijn van
INGzegt vooral teworstelenmet de zoge-
noemde‘tweederonde-effecten’,dedoor-
werkingvanvervolgschokkenalsdeecono-
mie de eerste dreun heeft doorstaan. ‘Ik
vind dat ontzettendmoeilijk in te schat-
ten’, zegtColijn.

Eenvoorbeeld:watdoetde consument
met het geld dat hij de afgelopenmaan-
denonvrijwillig heeft bespaard?Gelddat
in de zak bleef omdat het restaurant ge-
slotenwas enhetweekje naar het buiten-
land er niet in zat. Het is onduidelijk wat
de consument gaat doen. Op het niveau
vandehuishoudenskanhetverstandigzijn
eenstukje extraopdehypotheekaf te los-
sen, zegt Colijn. Als datmassaal gebeurt,
is dat opmacroniveau echter vervelend,
omdat de consumptie danniet extra snel
weer aantrekt.

Uit de extrameting vanhet consumen-
tenvertrouwendoorhetCBS inde tweede
helftvanmeiblijktdatdekoopbereidheid
flinkverbetert.Diegingvan -17beginmei
naar -11.Dat is eennegatieve score,maar
wel veel minder slecht dan de -29 die in
maart 2013 tijdensde eurocrisiswerdbe-
haald.Erkenwijsteropdat inChinablijkt
dat het heel lastig is de economie weer
open tegooienenhetoudeniveauvanac-
tiviteitentebehalen.Hijwijstnaarhetver-
keer indegrotesteden,daternoglangniet
terugisopdeintensiteitvanvoor ‘corona’.
Ook voor de arbeidsmarkt zijn er veel

vragen ennog onvoldoende antwoorden.
‘Je kunt je tochniet voorstellendat straks
diesteunregelingenmet loonsubsidiesaf-
lopen en dat er dan helemaal geen reor-
ganisaties plaatsvindenmet ontslagen’,
zegtColijn. ‘Deomvangvandeklapopde
arbeidsmarkt iseenvandegroteonbeken-
den’,meentErken.Rabobankberekende
datdoordecoronacrisis inNederland16%
vanallebanen‘inhetgeding’kankomen.

Nederland doet het in een toekomstscenario van Rabobank veel beter dan het Europese gemiddelde, omdat de lock-
down hier minder stringent is geweest enminder lang heeft geduurd. FOTO: ROGERCREMERSVOORHETFINANCIEELEDAGBLAD

$ Ongebruikelijk grotemarges
aangehouden inverwachtingen

$ Heropleving van de corona-
uitbraak schept onzekerheid

$Onbekendwat consument
met het bespaarde geld doet

+24%
Door de nieuwe vaststellings-
methodewordt de bpm voor
een Peugeot 3008 24% hoger.
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