
lees verder ►►►

 
Benzine of diesel? 

 
Peter is van plan binnenkort een andere auto aan te schaffen. Hij heeft 
zijn keuze laten vallen op een Volvo V70 uit 2015, maar twijfelt tussen 
twee uitvoeringen van deze auto, de Nordic en de Nomadic. Zie tabel 1.  
 
tabel 1 

uitvoering brandstof gewicht (kg) verbruik (liter per 100 km) 

Nordic benzine 1595 6,4 

Nomadic diesel 1655 4,5 

 
De Nordic rijdt op benzine, terwijl de Nomadic op diesel rijdt. Het voordeel 
van een auto die op diesel rijdt, is dat die auto een stuk zuiniger is: niet 
alleen kan een dieselauto meer kilometers per liter brandstof rijden, diesel 
is ook nog eens een stuk goedkoper dan benzine. Zie de figuur. 
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In de figuur is duidelijk te zien dat de prijzen voor brandstof sinds 2012 
redelijk stabiel zijn. Op het moment dat Peter over zijn auto-aanschaf 
nadenkt, is de verwachting dat dit in de toekomst zo zal blijven.  
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Het nadeel van auto’s op diesel is dat de wegenbelasting voor deze auto’s 
veel hoger is dan die voor auto’s die op benzine rijden. Zie tabel 2. 
 
tabel 2: wegenbelasting per 3 maanden 

gewichtsklasse benzine diesel aardgas 

1451−1550 € 218 € 406 € 318 

1551−1650 € 242 € 442 € 355 

1651−1750 € 265 € 478 € 393 

 
Peter gaat ervan uit dat de overige kosten, zoals verzekering en 
onderhoud, bij beide uitvoeringen gelijk zullen zijn. Peter houdt in de 
vergelijking geen rekening met het eventuele verschil in aanschafkosten 
tussen beide uitvoeringen. 
 
Omdat rijden op diesel voordeliger is dan rijden op benzine, zal de 
dieseluitvoering vanaf een bepaald aantal kilometers per jaar voordeliger 
zijn dan de benzine-uitvoering.  
Onderzoek met behulp van de gegevens vanaf welk aantal kilometers per 
jaar de dieseluitvoering voordeliger zal zijn dan de benzine-uitvoering. 
Rond je antwoord af op honderden kilometers.  
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