
                                              De bestelauto 
 
Ondernemers die een auto met grijze kenteken aanschaffen (bestelauto’s) 
kunnen in aanmerking komen voor een laag tarief voor de 
motorrijtuigenbelasting (MRB) en vrijstelling van de BPM(aanschafbelasting).  
De fiscale voordelen van een grijs kenteken gelden alleen voor een 
bestelauto die uitsluitend geschikt is voor her vervoer van goederen ( geen 
personenvervoer dus en er mogen geen zitplaatsen aanwezig zijn in de 
laadruimte). 
De algemene eisen hiervoor zijn o.a. 
- De laadruimte moet zijn voorzien van een vaste,vlakke laadvloer 
- In de laadruimte mogen geen zitplaatsen aanwezig zijn 
- Bepaalde afmetingen hebben ( hoogte en lengte) 
 
In de praktijk bestaan er verschillende typen bestelauto’s dus zijn er per type 
bestelauto meer specifieke eisen voor de afmetingen van de laadruimte en de 
cabine vastgesteld. De volgende typen bestelauto’s moeten aan specifieke 
eisen voldoen om als bestelauto’s te worden beschouwd. 
- Grote bestelauto  
- Bestelauto’s met verhoogd dak  
- Bestelauto’s zonder verhoogd dak  
- Bestelauto’s met open laadbak 
- Bestelauto’s met dubbele cabine 
 
Teruggaaf BPM bestelauto’s van ondernemers 
Bestelauto’s vallen, net als personenauto’s, onder de belasting op 
personenauto’s en motorrijwielen (bpm).  De bpm is een eenmalige belasting 
die voor personenauto’s is verschuldigd als een auto voor de eerste keer 
wordt ingeschreven in het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(RDW). Voor bestelauto’s moet de eerste koper zelf aangifte doen voor de 
bpm. Voor bestelauto’s die in gebruik zijn bij ondernemers, is een vrijstelling 
mogelijk. 
 
Vrijstelling bpm voor ondernemers 
Een ondernemer die een bestelauto koopt die hij meer dan bijkomstig (dat is 
voor meer dan 10%) zal gebruiken ten behoeve van de onderneming, kan 
vrijstelling krijgen van bpm. Voor deze regeling wordt onder ‘ondernemer’ 
verstaan degene die een ondernemer is voor de omzetbelasting. Standaard 
wordt daarbij gekeken of iemand een btw-nummer heeft. Ook als dat niet het 
geval is, kan echter sprake zijn van ondernemerschap voor de btw (bijv. 
vrijgestelde ondernemer enz.). Vrijstelling van bpm is alleen mogelijk bij 
aankoop van een nieuwe bestelauto of van een gebruikte bestelauto van na 
30 juni 2005 die is ingevoerd. Afhankelijk van de leeftijd van de ingevoerde 
bestelauto krijgt u dan een deel van de bpm terug. De vrijstelling wordt 
verleend aan degene op wiens naam het kenteken is gesteld. Als de auto op 
naam staat van uw VOF, is dat de VOF. Staat de auto op uw naam, maar 
gebruikt u het voertuig voor een maatschap e.d. waarin u samen met anderen 
een onderneming drijft, dan is ook vrijstelling mogelijk. 
 
 



 
 
 
Verzoek om vrijstelling bpm door ondernemer. 
U vraagt vrijstelling door inzending van het formulier “Aangifte bpm/Registratie 
bestelauto”. Met deze aangifte verklaart u dat u ondernemer bent en voldoet 
aan de voorwaarden voor vrijstelling. Als de vrijstelling wordt verleend, wordt 
automatisch het lage tarief voor ondernemers in de mrb toegepast. 
 
Alsnog betaling van bpm door ondernemer 
Als u binnen vijf jaar niet meer aan de voorwaarden voldoet (u bent bijv. geen 
ondernemer meer of gebruikt de bestelauto niet meer voor meer dan 10% in 
de onderneming) of de bestelauto verkoopt, moet u alsnog bpm betalen. De 
hoogte van de te betalen bpm hangt af van de leeftijd van de bestelauto. Na 
vijf jaar hoeft u geen bpm (meer) te betalen. Bij verkoop binnen vijf jaar bent u 
geen bpm verschuldigd als u de bestelauto verkoopt aan een handelaar die 
over een RDW-erkenning beschikt. U krijgt dan een vrijwaringsbewijs dat u bij 
uw administratie moet bewaren. U bent ook geen bpm verschuldigd bij 
verkoop aan een andere ondernemer die aan de eisen voldoet. U moet dan 
een gezamenlijk verzoek ‘Doorschuifregeling ondernemers’ doen. De koper is 
vervolgens gedurende het restant van de periode van vijf jaar 
verantwoordelijk voor de bpm. 
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