
WETGEVING MRB en BPM 
 

Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting MRB : 

- Vrijstelling oldtimers 40-jaar oud 

- Buitenlandskenteken 

- Invaliditeitsvrijstelling 

MRB wordt betaald zodra de auto op naam komt te staan. 

Importeren auto’s uit het Buitenland : 

- BPM betalen 

- BTW betalen over de waarde van de auto 

- Douanerecht zodra de auto NIET uit een EU-land komt (Auto uit EU-land géén Douanerecht). 

 

Belasting personenauto’s en motorrijwielen BMP 

U moet BPM betalen voor de meeste motorrijtuigen ; motor of een personenauto.  

 

Voor bestelauto’s gelden andere regels:   

- Datum Eerste toelating : vanaf 1 juli 2005 BPM betalen 

- Bestelauto’s voor 1 juli 2005 hadden géén BPM 

VRIJSTELLINGEN : In de volgende situaties hoeft u géén BPM te betalen voor een bestelauto : 

- Ondernemingsregeling : U bent ondernemer en u gebruikt de bestelauto voor meer dan 10% 

van de per jaar gereden km voor uw onderneming 

- Vrijstelling voor het vervoeren van een rolstoel in de laadruimte : Hebt u een bestelauto die 

vóór 1 juli 2005 is geregistreerd in Nederland? Dan kunt u vrijstelling van bpm krijgen als u 

uw bestelauto laat aanpassen voor vervoer van een rolstoel in de laadruimte. 

 

Hebt u een bestelauto die vanaf 1 juli 2005 is geregistreerd in Nederland? Dan komt u niet in 

aanmerking voor vrijstelling als u deze bestelauto aanpast voor vervoer van een rolstoel in de 

laadruimte. U betaalt bpm, maar u kunt wel teruggaaf aanvragen met het formulier 'Verzoek 

om teruggaaf bpm/Gehandicaptenregeling'.  

 

- Vrijstelling bij kort gebruik auto of motor in Nederland : Met deze vrijstelling kunt u 

maximaal 2 weken in Nederland rijden met een aan u ter beschikking gesteld motorrijtuig 

met een buitenlands kenteken. Voorwaarde is dat u het motorrijtuig binnen 14 dagen weer 

terugbrengt naar het buitenland. 

  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/bestelauto__gehandicaptenregeling?projectid=c8ca42c2-b0d5-404d-aa4d-1235f78efe86&projectid=c8ca42c2-b0d5-404d-aa4d-1235f78efe86
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/bestelauto__gehandicaptenregeling?projectid=c8ca42c2-b0d5-404d-aa4d-1235f78efe86&projectid=c8ca42c2-b0d5-404d-aa4d-1235f78efe86


TERUGGAAF VAN BPM : In de volgende situaties kunt u een teruggaaf krijgen van de betaalde BPM :  

- Exporteert u een gebruikte personenauto, bestelauto of motor? Dan kunt u onder 

voorwaarden een deel van de betaalde BPM terugkrijgen : 

 Het motorrijtuig heeft op of na 16 oktober 2006 een Nederlands kenteken gekregen. 
 Het motorrijtuig is geen schadevoertuig. 
 Het motorrijtuig is rijwaardig. 
 Het motorvoertuig is met de status 'Export' bij de RDW geregistreerd. 
 Het motorrijtuig is duurzaam (niet tijdelijk) geregistreerd in een andere EU-lidstaat, of in 

IJsland, Liechtenstein of Noorwegen. Uit bescheiden moet blijken dat deze registratie heeft 
plaatsgevonden binnen 13 weken na het verkrijgen van de status 'Export' bij de RDW. 

- Sloopt u als ondernemer een personenauto, bestelauto of motor waarvoor bpm is betaald? 
En is dit motorrijtuig niet in Nederland op de openbare weg gebruikt? Dan kunt u onder de 
volgende voorwaarden de betaalde bpm terugkrijgen : 

 U verklaart schriftelijk dat het motorrijtuig niet in Nederland is gebruikt op de openbare weg. 
 U hebt de kentekencard bij de RDW ingeleverd. 
 Het VIN (chassis- of framenummer) is leesbaar doorgehaald. 
 U overlegt een verklaring van een bpm-aangiftepunt dat het motorrijtuig op het moment dat 

de kentekencard werd ingeleverd nieuw was en dat het VIN leesbaar is doorgehaald. 

- Bent u ondernemer en gebruikt u een personenauto voor 90% of meer als taxi of voor 
openbaar vervoer? Dan kunt u de betaalde bpm terugvragen. U kunt de bpm alleen in 1 keer 
vooraf terugkrijgen. Voldoet u binnen 3 jaar niet meer aan de voorwaarden voor de 
teruggaaf? Of verkoopt u de auto? Dan moet u (een deel van) de bpm terugbetalen. 

 De RDW heeft de auto goedgekeurd om te gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer. 
 U hebt een geldige WP-vergunning. 

Met een WP-vergunning mag u de auto gebruiken als taxi of voor openbaar vervoer. Deze 
vergunning wordt namens de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat afgegeven door Kiwa 
Register. 

 U hebt verklaard dat u de auto voor minimaal 90% gaat gebruiken als taxi of voor openbaar 
vervoer. 

 U bent niet failliet en u hebt geen surseance van betaling gekregen. 

- Is uw bestelauto vanaf 1 juli 2005 in gebruik genomen, en gebruikt u deze voor het vervoer 
van een gehandicapte en zijn of haar hulpmiddel? Of bent u zelf gehandicapt en gebruikt u 
de bestelauto voor uzelf en uw hulpmiddel? Dan kunt u onder voorwaarden gebruikmaken 
van de gehandicaptenregeling. 

 De bestelauto voldoet aan de eisen. 
 De gehandicapte zit tijdens het vervoer in de bestuurderscabine. 
 Tegelijkertijd met de gehandicapte vervoert u een niet-opvouwbare rolstoel of ander 

hulpmiddel in de laadruimte of het bestuurdersgedeelte van de bestelauto. 
 Het hulpmiddel is noodzakelijk voor de handicap van de gehandicapte. 
 Het hulpmiddel is te groot of te zwaar om in een personenauto te vervoeren. 

 

 

https://www.kiwaregister.nl/
https://www.kiwaregister.nl/
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/bpm/voor_welke_motorrijtuigen_betaal_ik_bpm/eisen_aan_een_bestelauto?projectid=c8ca42c2-b0d5-404d-aa4d-1235f78efe86&projectid=c8ca42c2-b0d5-404d-aa4d-1235f78efe86


U moet alsnog BPM betalen als u : 

- De bestelauto ombouwt tot een personenauto 

- Een bestelauto jonger dan 5 jaar verkoopt aan een particulier 

- De onderneming stopt  

- U rijdt minder dan 10% voor de onderneming 

 

Koopt u als PARTICULIER een BESTELAUTO bij een dealer, dan krijg u van de belastingdienst een 

bericht over de BPM. 
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