
»

Je denkt een Corsa te kopen van €13.000, maar wordt getrakteerd 

op een opslag van €840, voor onder andere transport naar de 

dealer, poetsen en ‘deconserveren’. Dat moest de fi etsenwinkel 

eens wagen met een e-bike.
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rijklaarmaakkosten

Een all-inprijs 
alsjeblieft!

Tekst: Gerard Kroon

De Consumentenbond pleit al 
jaren voor een heldere prijs bij 
het kopen van een nieuwe auto, 

ínclusief  ‘rijklaarmaakkosten’. Die laat-
ste worden nu apart in rekening ge-
bracht, bijvoorbeeld voor het transport 
van fabriek naar dealer, kentekenplaten, 
vaak ook het reinigen en poetsen van de 
carrosserie, soms een hoeveelheid 
brandstof, een afl everbeurt en nog wat 
accessoires. 
De rijklaarmaakkosten kunnen bij het 
ene merk fl ink hoger liggen dan bij het 
andere. Inge Piek, campagneleider bij de 
Consumentenbond: ‘Als je bepaalde kos-
ten altijd móet betalen, tel die dan direct 
bij de aanbiedingsprijs op. Zo weten con-
sumenten waar ze aan toe zijn en kun-
nen ze prijzen beter vergelijken.’

Logica?
Wat is de logica achter de uitsplitsing? In 
voorgaande jaren is de grondslag voor de 
aanschafbelasting (bpm) geleidelijk om-
gebouwd van catalogusprijs naar 
CO2-uitstoot. Door de rijklaarmaakkos-
ten apart te vermelden, daalde de catalo-
gusprijs en daarmee de belasting. Maar 
sinds begin 2013 is de bpm volledig geba-

seerd op de CO2-uitstoot. De aanschaf-
prijs, of  die nu in- of  exclusief  rijklaar-
maakkosten is, heeft geen invloed meer 
op de hoogte van de bpm. Harald Bresser 

van de branche o rganisatie van auto-
fabrikanten en importeurs, RAI, stelt dat 
het apart vermelden van de rijklaar-
maakkosten nu vooral voordelig is 
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WAT U BETAALT EN WAARVOOR
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STADSAUTO’S
Citroën C1 1.0 €9.500 €670 €10.170

Fiat 500 0.9 €14.500 €700 €15.200

Fiat Panda 0.9 €9.000 €690 €9.690

Hyundai i10 1.0 €11.000 €670 €11.670

Kia Picanto 1.0 €9.250 €690 €9.940

Peugeot 107 1.0 €10.000 €700 €10.700

Suzuki Alto 1.0 €9.000 €700 €9.700

Toyota Aygo 1.0 €9.750 €670 €10.420

Volkswagen up! 1.0 €9.500 €780 €10.280

COMPACTE KLASSE  

Audi A1 1.2 €19.500 €1.100 €20.600

Citroën C3 1.0 €14.000 €680 €14.680

Ford Fiesta 1.0 €12.750 €890 €13.640

Kia Rio 1.2 €13.000 €720 €13.720

Opel Corsa 1.2 €13.000 €840 €13.840

Opel Meriva 1.4 €18.000 €870 €18.870

Peugeot 208 1.0 €13.750 €760 €14.510

Renault Clio 0.9 €14.000 €790 €14.790

Toyota Yaris 1.0 €12.500 €750 €13.250

Volkswagen Polo 1.0 €13.500 €810 €14.310

KLEINE MIDDENKLASSE  

Audi A3 1.2 €25.250 €1.100 €26.350

Ford Focus 1.0 €18.500 €920 €19.420

Opel Astra 1.4 €20.000 €920 €20.920

Peugeot 308 1.2 €19.000 €820 €19.820

Seat Leon 1.2 €21.000 €840 €21.840

Toyota Auris 1.3 €18.000 €750 €18.750

Volkswagen Golf 1.2 €19.750 €870 €20.620

MIDDENKLASSE  

BMW 316i €33.500 €1.200 €34.700

Mitsubishi Outlander 2.0 €30.000 €880 €30.880

Opel Insignia 1.4 €28.000 €970 €28.970

Skoda Octavia 1.2 €19.250 €730 €19.980

Volvo V40 1.6 €25.000 €990 €25.990

GROTE MIDDENKLASSE  

BMW 520d €48.000 €1.300 €49.300

Volvo V60 1.6 €32.000 €1.100 €33.100

Volvo V70 1.6 €40.250 €1.100 €41.350

RUIMTEWAGENS EN SUV’S  
Citroën C4 Picasso 1.6 €26.250 €770 €27.020

Mazda CX-5 2.0 €28.000 €840 €28.840

Nissan Note 1.2 €13.750 €660 €14.410

Nissan Qashqai 1.2 €23.500 €750 €24.250

Peugeot 2008 1.2 €17.250 €790 €18.040

Renault Captur 0.9 €16.750 €800 €17.550
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• Prijzen van 
juli 2014, vol-
gens opgave 
fabrikant.

• Reinigen: vuil 
verwijderen. 
Poetsen:  
lakwerk laten 
glanzen.

• Deconser-
veren: het 
verwijderen 
van de be-
schermlaag 
op nieuwe 
auto’s.

AG15_Rijklaar maak kosten.indd   41AG15_Rijklaar maak kosten.indd   41 23-09-14   15:4323-09-14   15:43



ZELF PRIJZEN VERGELIJKEN
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voor zakelijke rijders. ‘Het levert een la-
gere fi scale bijtelling op (percentage van 
de catalogusprijs dat meetelt voor de in-
komstenbelasting, red.) omdat dan over 
een lagere prijs gecalculeerd wordt.’ En 
de particuliere rijder profi teert volgens 
Bresser mee omdat de verzekerings-
premie over een lager bedrag wordt be-
rekend. Dat kan zijn, maar tegenover de 
premiestijging staat dan een hoger ver-

merkt nog op dat de Bovag zijn leden 
voorschrijft bij tweedehandsauto’s altijd 
prijzen te vermelden inclusief  garantie 
en rijklaarmaakkosten. Maar op diverse 
autoverkoopsites is te zien dat dit nog 
lang niet altijd gebeurt.
Waarom zijn er bij zowel nieuwe als ge-
bruikte auto’s geen all-inprijzen inge-
voerd in het begin van 2013? Huyskens: 
‘Als je het doet, moet je het allemáál 

kunnen maken. Steun onze actie op con-
sumentenbond.nl/rijklaarmaakkosten.

Inventarisatie
We inventariseerden voor de goed-
koopste uitvoeringen van de 40 meest-
verkochte autotypen in de eerste helft 
van 2014 de richtprijs, de rijklaarmaak-
kosten, de all-inprijs als optelsom van 
beide, en de belangrijkste zaken die vol-
gens de site van de importeur bij het rij-
klaar maken horen. De uitkomst staat in  
de tabel op pagina 41. 
In 2011 deden we ook zo’n onderzoek en 
de rijklaarmaakkosten blijken over de 
hele linie gestegen, met enkele uitschie-
ters. Bij de Volkswagen up! komt er ruim 
8% bovenop de catalogusprijs. Audi en 
BMW berekenen meer dan €1000 rij-
klaarmaakkosten. Bij de compacte Audi 
A1 is dat €1100 (bijna 6% bovenop de ca-
talogusprijs). Woordvoerder Peschar van 
importeur Pon’s Automobielhandel 
noemt het ‘een reële afspiegeling’ van de 
kosten voor het ‘volgens Audi-standaard 
en naar klantwens afl everen’ van een 
nieuwe auto. 
Bij navraag melden alle importeurs dat 
het advieskosten betreft. De dealer is vrij 
met de klant te bespreken wat hij voor 
welk bedrag levert. Ergo: beweert de 
dealer dat de importeur hem het bedrag 
oplegt en dat de dealer het grootste deel 
moet afdragen, weet dan dat de kosten 
wel degelijk onderhandelbaar zijn. 

Bovag-leden negeren voorschrift 
bij occasions all-inprijs te melden

Zolang dealers nog geen all-inprijzen vermelden, moet u alert 
zijn op de meerkosten, voordat u prijzen gaat vergelijken. 
• Vraag prijslijsten op van auto’s die u op het oog heeft, of 

kijk op de site van de importeur.
• Check of telkens dezelfde kosten gespecifi ceerd zijn.
• Ontbreekt een specifi catie, vraag daar dan om bij de dealer.

doen. Citroën en Mitsubishi hebben 
all-inprijzen gehanteerd, maar kopers 
zagen die als “duurder dan de concur-
rent”.’ De Consumentenbond vindt het 
hoog tijd dat álle merken met all-inprij-
zen gaan werken. Daarom roepen we 
RAI op om all-inprijzen te vermelden zo-
dat consumenten een betere vergelijking 

zekerd bedrag. Bovendien baseren veel 
verzekeraars de premie op gestaffelde 
cataloguswaarden; rijklaar maak kosten 
meetellen zal dus lang niet altijd effect 
hebben op de premie.   
De Bovag, de belangenbehartiger van 
dealers, huldigt hetzelfde standpunt als 
RAI. Woordvoerder Tom Huyskens 
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