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onderwerp Aanwending extra inkomsten uit opcenten

Geachte leden van Provinciale Staten,

Wij sturen u deze brief met het oog op de programmabegroting voor 201-4.

ANWB neemt deel aan ARC Europe, het internationale netwerk van toonaangevende mobiliteit- en toeristenclubs.

ANWB 8.V., handelsregister n t.27.l57OOO behoort tot de groep van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB.
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Vanaf volgend jaar krijgen provincies in totaal L05 miljoen euro extra inkomsten uit
opcenten, doordat meer auto's motorr|tuigenbelasting (MnA) gaan betalen. Het gaat om
zuinige auto's en om oldtimers, die nu nog MRB-vrU zijn. Provincies hebben dus een

meevaller, doordat het Rijk heeft besloten om meer MRB te heffen en de opcenten
gekoppeld zijn aan de MRB.

Op dit soort automatische belastingverhogingen heeft de ANWB de afgelopen tijd
meermaals kritisch gereageerd. Dit zorgt er namelijk voor dat automobilisten jaarlijks met
lastenstijgingen worden geconfronteerd. De ANWB ziet graag dat dergelijke
a utomatismen doorbroken worden.

De ANWB is dan ook positief over het voorstel van de coalitiefracties in de Provinciale
Staten van Limburg deze week, om de extra inkomsten uit de opcenten niet te incasseren,

maar terug te geven aan de automobilist. ln Limburg gaat het in totaal om 5 miljoen euro,

wat neerkomt op gemiddeld l-0 euro per auto per jaar.

De ANWB roept u op om het Limburgse voorbeeld te volgen. Mocht u daartoe niet
besluiten, dan verzoeken wij u om het extra geld te gebruiken om de verkeersveiligheid in

uw provr ncie te verbeteren
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