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Lager tarief voor de 
motorrijtuigenbelasting (mrb)
Voor een bestelauto die wordt gebruikt voor het vervoer van 
een gehandicapte, kan een lager tarief voor de mrb gelden. Wilt 
u hiervoor in aanmerking komen? Lees dan in deze mededeling 
wat de voorwaarden zijn. Voldoet u aan deze voorwaarden, 
dan kunt u vragen om het bestelautotarief voor gehandicapten. 
Dit doet u met het formulier ‘Verzoek motorrijtuigenbelasting 
bestelauto tarief voor gehandicapten’. U kunt dit formulier 
downloaden. Ga naar belastingdienst.nl/mrb en kies 
‘Overzicht formulieren motorrijtuigenbelasting’. 

Voorwaarden
Voor het bestelautotarief voor gehandicapten gelden 
de volgende voorwaarden: 

 – De gehandicapte is aangewezen op een bestelauto voor het 
vervoer van zichzelf in de cabine, en het gelijktijdig vervoer in 
de laadruimte van een niet-opvouwbare rolstoel, scootmobiel 
of ander zwaar en groot hulpmiddel dat door de handicap 
noodzakelijk is. Hoe groot en zwaar het hulpmiddel is, hangt samen 
met de specifieke handicap.

 – De bestelauto voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto’s.
 – Voor de meeste bestelauto’s geldt als inrichtingseis dat ze 
standaard zijn voorzien van een vaste wand tussen de cabine en de 
laadruimte. Is de vaste wand aangepast of verwijderd zodat een 
rolstoelgebonden persoon in verband met een medische noodzaak 
via de laadruimte in de cabine plaats kan nemen? Dan kunnen wij 
voor deze aanpassing een uitzondering maken. In dat geval voegt u 
bij uw verzoek extra bewijsstukken. Wat u dan moet meesturen, 
hangt af van de datum van de 1e toelating van uw auto:

 – 1e toelating op 1 juli 2005 of later: een (eigen) verklaring, 
ombouwtekening en ombouwnota.

 – 1e toelating vóór 1 juli 2005: een ontheffing voor 
het plaatsen van een tussenschot. Deze kunt u bij ons 
aanvragen door een schriftelijk verzoek te sturen naar: 
Belastingdienst 
Postbus 2710 
6401 DE Heerlen

 – De bestelauto wordt alleen gebruikt voor: 
 – het vervoer van de gehandicapte
 – persoonlijk gebruik door de gehandicapte en zijn 
inwonende gezinsleden

 – Als de bestelauto op naam van iemand anders dan de 
gehandicapte staat, mogen die ander en zijn inwonende 
gezinsleden de bestelauto ook gebruiken voor persoonlijk gebruik.

 – Het verzoek voor het bestelautotarief voor gehandicapten moet 
voor het begin van de periode waarover u belasting betaalt bij 
ons binnen zijn. 

 – Als de bestelauto op naam van iemand anders dan de gehandicapte 
staat, moeten de gehandicapte en die ander een gezamenlijk 
verzoek doen voor het toepassen van het bestelautotarief mrb 
voor gehandicapten.

 – Het bestelautotarief mrb voor gehandicapten geldt voor 
één bestelauto per gehandicapte. 

 – Voldoet de bestelauto niet meer aan de voorwaarden voor het 
bestelautotarief voor gehandicapten? Of verandert er iets in de 
situatie van de gehandicapte? Dan moet u dat in een brief 
doorgeven aan: 
 
Belastingdienst/Centrale administratieve processen 
Autoheffingen, Team Verzoeken 
Postbus 10013 
7301 GA Apeldoorn

Wat stuurt u met het verzoek mee?
Stuur de volgende documenten mee met het formulier ‘Verzoek 
motorrijtuigenbelasting bestelautotarief voor gehandicapten’:

 – Een kopie van de beschikking van het UWV of de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Of, als u geen beschikking 
hebt, een medische verklaring van een arts. De verklaring mag op 
het moment dat u het verzoek doet, niet ouder zijn dan 6 weken. 
Uit de beschikking of verklaring moet blijken dat aan u een niet-
opvouwbare rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel is 
verstrekt.

 – Een kopie van de aankoopfactuur of bruikleenovereenkomst 
waaruit blijkt dat de gehandicapte een niet-opvouwbare rolstoel, 
scootmobiel of ander zwaar of omvangrijk hulpmiddel heeft.

 – Foto’s en rekeningen waaruit blijkt welke specifieke voorzieningen 
zijn aangebracht in de bestelauto voor het vervoer van de 
gehandicapte en/of foto’s van het hulpmiddel in de bestelauto.

 – Als het motorrijtuig niet voldoet aan de inrichtingseisen voor 
bestelauto’s: een kopie van de ontheffing voor een vaste wand. 
Of, als uw kentekenbewijs een datum heeft van 1 juli 2005 of later, 
een (eigen) verklaring, ombouwtekening en ombouwnota.
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Teruggaaf van belasting van 
personenauto’s en motorrijwielen (bpm) 
Hebt u een bestelauto die voor het eerst is geregistreerd in het 
Nederlandse kentekenregister? Dan moet u bpm betalen. De bpm 
moet u betalen binnen 1 maand nadat het kenteken op uw naam 
is gezet. Als u een nieuwe bestelauto hebt, dan moet u aangifte 
doen met het formulier ‘Aangifte bpm - registratie bestelauto - 
Vanaf 1 januari 2017’. Importeert u een bestelauto en is voor die 
bestelauto in het buitenland al vóór 1 juli 2005 een kenteken 
afgegeven? En blijft de bestelauto voldoen aan de inrichtingseisen? 
Dan hoeft u geen bpm te betalen.

U kunt (een deel van) de betaalde bpm terugvragen als u voldoet 
aan de voorwaarden voor teruggaaf van bpm voor gehandicapten. 
Deze voorwaarden zijn dezelfde als voor het bestelautotarief mrb 
voor gehandicapten. De teruggaaf vraagt u aan met het formulier 
‘Verzoek teruggaaf Gehandicaptenregeling’. Staat de bestelauto op 
naam van iemand anders dan de gehandicapte? Dan moeten die 
ander en de gehandicapte het verzoek samen invullen.

U verkoopt de bestelauto of u voldoet niet meer 
aan de voorwaarden
Verkoopt u de bestelauto binnen 5 jaar na de datum van 1e 
registratie? Of voldoet u binnen die periode niet meer aan de 
voorwaarden? Dan moet u een deel van de bpm terugbetalen. 
Hiervan moet u zelf aangifte doen met met het formulier 
‘Aangifte rest-bpm - beëindiging ondernemers- of 
gehandicaptenregeling’. 

Gesloten-beurzenregeling
Verkoopt u de bestelauto binnen 5 jaar na de datum van 1e registratie 
en voldoet de koper aan dezelfde voorwaarden voor teruggaaf van 
bpm? Dan kunt u samen een verzoek doen bij ons om toepassing van 
de gesloten-beurzenregeling. Dit verzoek moet u vóór de verkoop 
doen. De gesloten-beurzenregeling houdt in dat de verkoper geen 
rest-bpm betaalt en de koper geen bpm hoeft terug te vragen. Het 
motorrijtuig moet hiervoor aan de inrichtings eisen blijven voldoen.
Met het formulier ‘Verzoek teruggaaf Gesloten-beurzen regeling 
gehandicapten’ en het formulier ‘Bijlage bij verzoek - gesloten-
beurzenregeling gehandicapten’ kunt u aangeven dat u van deze 
regeling gebruik wilt maken. U moet beide formulieren invullen. 

Formulieren
U kunt de formulieren downloaden. Ga naar belastingdienst.nl/mrb 
en kies ‘Bpm’ en vervolgens ‘Overzicht formulieren bpm’.

Hebt u vragen?
Op belastingdienst.nl/mrb vindt u meer informatie.
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