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Geachte heer/mevrouw «toevg» «naam», 
 
U bent sinds kort ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) en 
hebt misschien voor het eerst een Burgerservicenummer (BSN) gekregen. 
Dit nummer hebt u bijvoorbeeld nodig om in Nederland te mogen werken 
of om hier een huis te kunnen huren. 

Motorrijtuig 
Hebt u een motorrijtuig (auto, motor of bestelauto) meegenomen, die u in 
Nederland gaat gebruiken? Dan moet u meestal motorrijtuigenbelasting 
(mrb) en eventueel belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) 
betalen. Het kan ook zijn dat u recht hebt op een vrijstelling. 
Hebt u geen motorrijtuig ter beschikking? Dan hoeft u niets te doen. 

Wat moet u doen 
Lees de informatie op de achterkant van deze brief. Hier staat wanneer u 
mrb en bpm moet betalen en wanneer u recht hebt op een vrijstelling. Ook 
staat daar hoe u dat moet doen of aanvragen.   

Meer informatie 
Hebt u na het lezen van deze brief nog vragen? Kijk op 
belastingdienst.nl of bel met de BelastingTelefoon Auto: 0800-0749, 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 
 
Hoogachtend, 

de inspecteur 

   

J.M. Melsen 
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U bent in Nederland ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) en u hebt een 
motorrijtuig op een buitenlands kenteken. Voor dit motorrijtuig moet u normaal 
gesproken in Nederland belasting betalen. Maar er zijn ook situaties waarin u geen 
belasting betaalt voor uw motorrijtuig met buitenlands kenteken.  
 
1. Wanneer moet u belasting betalen voor uw motorrijtuig? 
U moet motorrijtuigenbelasting (mrb) en belasting van personenauto’s en 
motorrijwielen (bpm) betalen voor uw motorrijtuig als u inwoner van Nederland bent 
(ingeschreven in de BRP of ingeschreven had moeten zijn).  
 
1.1. Wanneer bent u geen inwoner van Nederland? 
U bent geen inwoner van Nederland als u bent ingeschreven als student en alleen 
tijdens uw studie in Nederland woont. U wordt ook niet als inwoner van Nederland 
gezien als u feitelijk niet in Nederland woont. U kunt hier meer informatie over vinden 
op belastingdienst.nl, met de zoekopdracht ‘woonland’.  

Voldoet u hieraan? Dan hoeft u geen mrb en bpm te betalen. Als wij hier vragen over 
stellen, moet u wel kunnen aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. 

2. Wanneer kunt u vrijstelling van belasting voor uw motorrijtuig krijgen? 
U kunt onder andere vrijstelling van mrb of bpm voor een motorrijtuig met buitenlands 
kenteken krijgen wanneer het volgende op u van toepassing is: 
 
2.1 Werkt u voor een buitenlands bedrijf?  
Is één van de volgende situaties op u van toepassing, kijk dan op belastingdienst.nl 
voor de voorwaarden voor een werknemers- of werkgeversvrijstelling. 
– Uw buitenlandse werkgever stelt u voor uw werk een motorrijtuig met buitenlands 

kenteken ter beschikking. 
– U hebt een motorrijtuig met buitenlands kenteken en u bent eigenaar of bestuurder 

van een buitenlands bedrijf. 
Vraag vrijstelling aan met het formulier dat op u van toepassing is. 
 
2.2 Hebt u uw motorrijtuig in verband met uw verhuizing naar Nederland 
meegenomen? 
U betaalt onder voorwaarden geen bpm. Op belastingdienst.nl staan de voorwaarden 
voor een verhuisboedelvrijstelling. Deze vrijstelling geldt niet voor de mrb. U moet dus 
wél mrb betalen. 
Download het formulier ‘Aanvraag vergunning vrijstelling BPM bij verhuizing’  
van belastingdienst.nl 
 
3. Wat moet u doen als u geen recht hebt op vrijstelling van belasting voor uw 
motorrijtuig? 
Hebt u geen recht op vrijstelling van belasting voor uw motorrijtuig? Dan betaalt u mrb 
en misschien ook bpm. Laat u uw motorrijtuig in Nederland registreren? Daar is het 
afhankelijk van of en hoe u aangifte moet doen en belasting moet betalen.  
 
3.1 U laat uw motorrijtuig registeren op een Nederlands kenteken? 
Wilt u uw motorrijtuig bij de RDW laten registreren op een Nederlands kenteken? Dan 
moet u aangifte doen voor de bpm. Dat doet u met het formulier ‘Aangifte melding of 
opgaaf bpm’. U kunt het aangifteformulier downloaden van belastingdienst.nl. Nadat u 
uw motorrijtuig hebt laten registreren op een Nederlands kenteken, krijgt u van ons 
automatisch bericht hoeveel mrb u moet betalen. 
 
Let op! 
U moet zelf zorgen voor: 
– kentekenplaten voor uw motorrijtuig 
– een nieuwe of aangepaste motorrijtuigverzekering 
 
3.2 U laat uw motorrijtuig niet registeren op een Nederlands kenteken? 
Dan houdt uw motorrijtuig zijn huidige kenteken. En moet u aangifte doen voor de 
mrb. Het formulier voor het doen van de aangifte kunt u downloaden van: 
belastingdienst.nl/ Aangifte motorrijtuigenbelasting buitenlands kenteken en 
ongekentekend motorrijtuig”.  
Als het nodig is nemen wij contact op en stellen wij u vragen over de bpm van uw 
motorrijtuig. 
 
4. Meer informatie 
Hebt u nog vragen over het in Nederland houden van een motorrijtuig met een 
buitenlands kenteken? Kijk dan op belastingdienst.nl of bel de Belasting Telefoon Auto: 
0800 - 0749 


