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Verzoek
Motorrijtuigenbelasting
Bestelautotarief voor gehandicapten

Toelichting

De motorrijtuigenbelasting kent een apart laag bestelautotarief. Dit
geldt voor bestelauto’s die zijn ingericht en worden gebruikt om een
gehandicapte persoon te vervoeren in de cabine, samen met een
niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel. Met dit formulier kunt
u een verzoek indienen om voor dit tarief in aanmerking te komen.
Daarvoor moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze vindt u
in de algemene toelichting van dit formulier.

Invullen en opsturen

Vul het formulier in en onderteken het. Daarmee verklaart u ook dat
u voldoet aan de voorwaarden en dat u de inspecteur op de hoogte
stelt wanneer u daaraan niet meer voldoet. Stuur het formulier naar de
Belastingdienst/Centrale administratie, Team , Postbus ,
  Apeldoorn.
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan op internet: www.belastingdienst.nl/mrb
Of bel met de BelastingTelefoon:  - , op werkdagen tussen
. en . uur.
1

Gegevens kentekenhouder

Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer

Sofinummer

Bank- of girorekening
2

Gegevens gehandicapte persoon

Is de kentekenhouder tevens de gehandicapte?

■

Ja, ga verder met vraag 3

■

Nee

Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
3

Gegevens hulpmiddel(en)

3a

Voor het vervoer van welk(e) hulpmiddel(en) is de gehandicapte aangewezen op het gebruik van een bestelauto?
Kruis aan wat van toepassing is

3b

3c

MB 59 - 2Z71PL

Sofinummer

■

Een niet-opvouwbare rolstoel of een scootmobiel
Sla vraag 3c over

■

(Een) ander(e) hulpmiddel(en) te weten

Kruis aan wat van toepassing is

■

Dit/Deze hulpmiddel(en) is/zijn verstrekt in het kader van een beschikking ingevolge de Wet voorzieningen gehandicapten of een UWVbeschikking voor een vervoersvoorziening.
Voeg een afschrift van de beschikking bij dit verzoek

■

De gehandicapte is in verband met de handicap aangewezen op het gebruik van dit/deze hulpmiddel(en). Dit blijkt uit een verklaring van
een arts die is afgegeven ten hoogste zes weken voor de datum waarop dit verzoek wordt ingediend.
Voeg de bijlage ‘Medische verklaring’ bij dit verzoek

Deze vraag alleen invullen als het niet gaat om een niet-opvouwbare rolstoel of scootmobiel.
De gehandicapte is voor het vervoer van dit/deze hulpmiddel(en) aangewezen op het gebruik van een bestelauto.
Kruis aan wat van toepassing is

■

De omvang van het/de hulpmiddel(en) is zodanig dat deze niet in een normale personenauto past/passen.

■

De gehandicapte is door de handicap niet (of niet altijd) in staat het/de hulpmiddel(en) op te (laten) vouwen en in een personenauto te tillen.

■

Om een andere reden past/passen het/de hulpmiddel(en) niet in een normale personenauto, te weten:

4

Gegevens bestelauto
Welke bestelauto wilt u voor het gehandicaptenvervoer gebruiken?

4a

Merk

4b

Type en uitvoering

4c

Kenteken of
identificatienummer
Voeg een afschrift van de delen I en II, de delen I en I B of deel I A en I B van het kentekenbewijs bij dit verzoek.

4d

In hoeverre is deze bestelauto voor gehandicaptenvervoer ingericht?
Licht in een bijlage toe welke specifieke voorzieningen zijn aangebracht in verband met het vervoer van een gehandicapte. Voeg nadere
bewijsstukken toe (foto’s, nota’s etc.)

4e

Is de bestelauto in verband met de handicap van de gehandicapte zo aangepast dat de laadruimte niet meer afgescheiden is van de
bestuurderszitplaats of cabine?
Kruis aan wat van toepassing is

■

Ja

■

Nee

Als u deze vraag met ja hebt beantwoord, moet u een ombouwtekening en (zo mogelijk) de ombouwnota aan dit verzoek toevoegen.
Als het kenteken van de bestelauto is afgegeven vóór 1 juli 2005 moet een ontheffing voor de plaatsing van een tussenschot ingezonden worden.
5

Gegevens eerdere bestelauto

5a

Heeft de Belastingdienst voor de gehandicapte al eerder het verlaagd tarief verleend voor het gebruik van een bestelauto?

■

Nee

■

Ja

5b

Merk eerdere bestelauto

5c

Type en uitvoering

5d

Kenteken

5e

Datum vanaf wanneer voor deze eerdere bestelauto niet langer aan alle voorwaarden van de
gehandicaptenregeling is voldaan

6

Ondertekening

Plaats en datum
Handtekening kentekenhouder

Handtekening gehandicapte
persoon of diens wettelijke
vertegenwoordiger (als dit niet
ook de kentekenhouder is)
Aantal bijlagen
Stuur dit formulier op naar de Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus 10013, 7301 GA te Apeldoorn.
Let op! U moet de volgende bewijsstukken meezenden met dit verzoek.
Een afschrift van de Wvg-beschikking, de UWV-beschikking of de bijlage ‘Medische verklaring’.
Een afschrift van de delen I en II, de delen I en I B of deel I A en I B van het kentekenbewijs.
Een overzicht met bewijsstukken van de specifieke voorzieningen die aan de bestelauto zijn aangebracht in verband met het vervoer van een
gehandicapte.
■ Een ontheffing voor de plaatsing van een tussenschot.

■
■
■

Vermeld op iedere bijlage uw naam en sofinummer.

Algemene toelichting
Met ingang van 1 januari 2005 kan voor een bestelauto een lager tarief
voor de motorrijtuigenbelasting van toepassing zijn. Dit geldt voor een
bestelauto die is ingericht en wordt gebruikt voor het vervoer van een
gehandicapte persoon in de cabine, en het gelijktijdige vervoer van
een niet-opvouwbare rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel ten
behoeve van die persoon. Om in aanmerking te komen voor dit lagere
tarief dient u een verzoek in bij: Belastingdienst/Centrale administratie,
Team 14, Postbus 10013, 7301 GA Apeldoorn.
Voorwaarden
Aan de toepassing van dit tarief zijn de volgende voorwaarden
verbonden:
— op het kenteken staat onder voertuigsoort: bedrijfswagen of
bedrijfsauto;
— de gehandicapte is aangewezen op een bestelauto voor het vervoer
van zichzelf in de cabine, en het gelijktijdig vervoer van een nietopvouwbare rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel;
— onder een ander hulpmiddel wordt verstaan een hulpmiddel dat
in verband met de handicap noodzakelijk is. Dat moet van een
dusdanige omvang of een dusdanig gewicht zijn, dat de
gehandicapte, rekening houdend met zijn specifieke handicap, voor
zijn vervoer is aangewezen op het gebruik van een bestelauto;
— de bestelauto voldoet aan alle fiscale eisen (maten, blinderingseisen
laadruimte, enz.);
— voor de meeste bestelauto’s geldt als inrichtingseis, dat ze standaard
voorzien moeten zijn van een tussenschot tussen de cabine en de
laadruimte om te voldoen aan de fiscale eisen voor een bestelauto.
Als dit schot geheel of gedeeltelijk verwijderd is, wordt niet aan deze
eisen voldaan. Dit wordt alleen toegestaan om een rolstoelgebonden
persoon in staat te stellen, via de laadruimte in de cabine plaats
te nemen. Er moet dan bij de Douane een ontheffing worden
aangevraagd voor de plaatsing van een tussenschot. Voor bestelauto’s
waarvan het kentekenbewijs deel I of IA een dagtekening heeft van
1 juli 2005 of later, is alleen een verklaring aan de Belastingdienst/
Centrale administratie noodzakelijk;
— de bestelauto mag uitsluitend worden gebruikt:
— voor het vervoer van de gehandicapte;
— voor persoonlijk gebruik door de gehandicapte en diens
inwonende gezinsleden;
— door degene op wiens naam het kenteken is gesteld en diens
inwonende gezinsleden;
— het verzoek moet worden ingediend voor aanvang van het tijdvak;
— als iemand anders dan de gehandicapte houder is van de bestelauto
moeten de gehandicapte en die ander een gezamenlijk verzoek
indienen;
— het lagere tarief geldt voor één bestelauto per gehandicapte;
— als de bestelauto niet meer voldoet aan de voorwaarden die gelden
voor de toepassing van het lage bestelautotarief, of als er in de
situatie van de gehandicapte iets verandert, moet u dit schriftelijk
melden op bovenstaand adres.

Wat stuurt u met het verzoek mee?
— een kopie van de beschikking ingevolge de Wet voorzieningen
gehandicapten voor de verstrekking van een niet-opvouwbare
rolstoel, scootmobiel of ander hulpmiddel, of een verklaring van
een arts dat de gehandicapte voor zijn vervoer is aangewezen op
het gebruik van een dergelijk hulpmiddel. Deze verklaring mag bij
indiening van het verzoek niet ouder zijn dan zes weken;
— een kopie van de bruikleenovereenkomst of koopfactuur waaruit
blijkt dat de gehandicapte beschikt over een dergelijk hulpmiddel;
— een kopie van het kentekenbewijs;
— indien van toepassing een kopie van de door de Douane verleende
ontheffing.
Hardheidsclausule
Voor houders van een bestelauto waarvan het kentekenbewijs te naam
is gesteld vóór 1 juli 2005, kan het lage bestelautotarief ook worden
toegepast als uit een recente medische verklaring blijkt dat de
gehandicapte wegens zijn klachten of beperkingen op het gebruik van
die bestelauto is aangewezen.
Als het verlaagde tarief is verleend op grond van de hardheidsclausule,
geldt dit uitsluitend voor de aangegeven bestelauto. Bij aanschaf van
een andere bestelauto dient u te voldoen aan de hiervoor vermelde
wettelijke voorwaarden.
Vragen?
Heeft u nog vragen? Kijk dan op internet: www.belastingdienst.nl/mrb
Of bel met de BelastingTelefoon: 0800 - 0749, op werkdagen tussen
8.00 en 17.00 uur.

