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Aanvraag
Vrijstelling van belasting voor een motor-
rijtuig bij tijdelijk verblijf in Nederland
Vanaf 1 januari 2017

 Waarom dit formulier?

Met dit formulier vraagt u vrijstelling van douanerecht, omzet-
belasting en belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) 
voor een nieuw te kopen personenauto of motor. 

U moet voor de vrijstelling van belasting voldoen aan de 
volgende drie voorwaarden:

 – U woont buiten Nederland.
 – U koopt in Nederland een nieuwe personenauto of motor.
 – U neemt de nieuwe personenauto of motor mee naar het 
buitenland en laat deze daar inschrijven in het kentekenregister.

De vrijstelling geldt niet voor de motorrijtuigenbelasting.

Let op!
Stuur met deze aanvraag mee:

 – een kopie van uw geldig paspoort of rijbewijs
 – een kopie van het aankoopbewijs van de personenauto of motor 
Het aankoopbewijs moet op uw naam staan, op uw 
buitenlandse adres.

 – een kopie van het ‘Certificaat van Overeenstemming’ (CvO) 
van uw nieuwe personenauto of motor

 – een origineel van het ingevulde formulier ‘Aanvraag bijzonder 
kentekenbewijs’ (RDW 137) 
Dit formulier kunt u aanvragen bij de RDW.

 – als u een Nederlandse werkgever hebt: een kopie van uw arbeids-
overeenkomst of verklaring van uw werkgever waaruit blijkt hoe 
lang u hier komt werken

 – als u in Nederland een studie volgt: een verklaring van de onder-
wijsinstelling waaruit blijkt hoe lang u de studie zal volgen

Overal waar in dit formulier personenauto of motor staat, bedoelen 
we het wettelijk begrip motorrijtuig. Kijk voor de definitie van het 
begrip motorrijtuig op belastingdienst.nl.

Terugsturen
Stuur het ingevulde en ondertekende formulier terug naar:
Belastingdienst/Kantoor Den Haag 
Team IFB, Sector bijzondere kentekenbewijzen 
Postbus 30509, 2500 GM Den Haag

Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en bedrijven en 
met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Meer informatie
Hebt u nog vragen over de vrijstelling? Kijk dan op belastingdienst.nl. 
Voor vragen over het af te geven kentekenbewijs, kunt u contact 
opnemen met de RDW. Kijk op rdw.nl.

1 Gegevens van de aanvrager

1a Voorletters, tussenvoegsel  
en achternaam

1b Adres buiten Nederland

Postcode en woonplaats

Land

1c Geboortedatum

1d Telefoonnummer waarop u in 
Nederland bereikbaar bent

1e E-mailadres
1f Wat is uw beroep? Of welke 

werkzaamheden verricht u als 
ondernemer? Bijvoorbeeld als zelf-
standige zonder personeel (zzp’er)?

http://belastingdienst.nl
http://belastingdienst.nl/privacy
http://belastingdienst.nl
http://rdw.nl
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2 Tijdelijk verblijf in Nederland

2a Tijdelijk adres in Nederland

Postcode en woonplaats

2b Woont u in gezinsverband? Ja
Nee. Ga verder met vraag 2d.

2c Zo ja, waar woont uw gezin?

2d Op welke datum kwam u in 
Nederland aan?

2e1 Bent u al eerder in Nederland 
geweest?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 2f1.

2e2 Zo ja, wanneer was u hier? Van tot

2f1 Brengt u uw huisraad over 
naar Nederland?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 2g.

2f2 Zo ja, hebt u hiervoor 
vrijstelling van belasting 
aangevraagd? Of hebt u die 
vrijstelling al gekregen?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 2g.

2f3 Zo ja, bij wie hebt u die vrijstelling 
aangevraagd?

2g Wat is het doel van uw tijdelijk 
verblijf in Nederland?

2h1 Gaat u in Nederland werk 
verrichten?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 2h4.

Van
2h2 Zo ja, in welke periode gaat 

u werk verrichten? tot

2h3 Zo ja, gaat u werk verrichten 
als werknemer of als onder nemer? 
Bijvoorbeeld als zelf standige zonder 
personeel (zzp’er)?

Werknemer
Ondernemer (zzp-er). Ga verder met vraag 2i1.

2h4 Bent u werknemer? Vermeld dan 
naam en adres van uw werkgever. 
Naam werkgever

Adres werkgever

Postcode en plaats

2i1 Gaat u in Nederland een 
studie volgen?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 3

Van
2i2 Zo ja, in welke periode gaat 

u die studie volgen? tot

2i3 Zo ja, naam onderwijsinstelling

Adres onderwijsinstelling

Postcode en plaats
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3 Vertrek

3a Wanneer vertrekt u definitief 
uit Nederland?

3b Naar welk land vertrekt u dan?

3c Wanneer komt u aan op uw 
woonadres buiten Nederland?

4 Gegevens personenauto of motor

4a Is voor de personenauto of motor 
al een kenteken verstrekt?

Ja
Nee. Ga verder met vraag 4d.

4b Zo ja, in welk land is het kenteken 
verstrekt?

4c Zo ja, wat is het kentekennummer?

4d Naam leverancier van het 
motorrijtuig

Adres leverancier

Postcode en plaats

4e In welk land wordt het motor-
rijtuig definitief geregistreerd?

5 Ondertekening

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat:
 – de verstrekte gegevens in deze aanvraag juist zijn 
 – u de motorrijtuigenbelasting voor de personenauto of motor betaalt voor de periode waarin hiermee in Nederland mag worden gereden
 – u de personenauto of motor uitsluitend zelf gebruikt
 – u de personenauto of motor definitief buiten Nederland brengt binnen de geldigheidsduur van het kentekenbewijs 
 – u ons meteen schriftelijk informeert als u de personenauto of motor niet definitief buiten Nederland brengt 
binnen de geldigheidsduur van het kentekenbewijs 
Stuur uw brief dan naar het adres dat op de voorzijde van dit formulier staat.

Naam

Plaats

Datum

Handtekening  
Schrijf binnen het vak
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Toelichting aanvraag vrijstelling

Telefoonnummer waarop u in Nederland bereikbaar bent
Vul hier een telefoonnummer in waarop u tijdens kantooruren 
bereikbaar bent.

E-mailadres
Vul hier het e-mailadres in waarop u bereikbaar bent. Wij gebruiken 
e-mail niet voor de uitwisseling van vertrouwelijke informatie of voor 
de bekendmaking van beslissingen.

Tijdelijk adres in Nederland
Vul hier het adres in waar u tijdelijk verblijft wanneer u in Nederland 
bent. Als u op de dag van aankomst in Nederland weer vertrekt met 
de auto of motor naar een land van bestemming, moet u hier het 
adres van de dealer of importeur vermelden waar u de auto of motor 
koopt.

Woont u in gezinsverband?
Vul hier ‘ja’ in als u samen met uw gezin of uw partner een 
huishouden hebt.

Datum aankomst in Nederland
Vul hier de datum in waarop u in Nederland bent aangekomen of 
wanneer u naar Nederland komt om de auto of motor op te halen. 

Verhuizen naar het buitenland
Het land waar het motorrijtuig definitief wordt geregistreerd
Vul hier het land in waar de auto of motor definitief zal worden 
geregistreerd. Het kan zijn dat u na uw vertrek uit Nederland nog 
andere landen aandoet. Bedoeld wordt het land waar de belastingen 
voor de auto of motor worden betaald.

Het doel van uw tijdelijk verblijf in Nederland
Vul hier het doel van uw verblijf in. Dit kan werk of studie zijn, 
maar ook alleen het kopen en ophalen van een auto of motor.

Gegevens leverancier
Vul hier naam, adres en vestigingsgegevens in van de onderneming 
waarbij u de personenauto of motor koopt. Dit is meestal de dealer 
of importeur van het betreffende merk.

Definitief buiten Nederland brengen
Met ‘definitief buiten Nederland brengen’ bedoelen wij dat u de 
personenauto of motor naar een land buiten Nederland brengt 
en deze daar laat inschrijven in het kentekenregister van het 
betreffende land.
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