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Disclaimer

Wij hebben naar eer en geweten informatie uitgezocht en gebundeld. Aan de onderstaande tekst kunt u echter 

geen rechten ontlenen. De door ons aangedragen informatie is afkomstig van de Belastingdienst en de RDW, daar 

kunt u ook de originele teksten raadplegen. Mocht U aan- of opmerkingen, toevoegingen of suggesties hebben, 

dan vernemen wij het graag. Zo kunnen wij een zo volledig mogelijk dossier opbouwen. Neem dan contact met ons 

op, wij stellen dat altijd op prijs.

De aanslagen

De belastingdienst stuurt iedere oldtimerbezitter die nog geen 40 jaar is in het eerste kwartaal van 2014 een 

rekening voor de MRB (motorrijtuigenbelasting). De datum van de eerste afgifte in Nederland  is leidend: De plek 

in het kwartaal bepaalt wanneer je in het eerste kwartaal van 2014 een rekening krijgt. Dit wordt tijdvak 

genoemd. U betaalt in het eerste kwartaal alleen over de periode tussen de startdatum en 1 april. Vanaf het 

tweede kwartaal van 2014 betaalt u gewoon per kwartaal. 

Voorbeelden:

1. Datum eerste tenaamstelling 4 juli 1980, dan betaalt u van 4 januari tot 1 april, want 4 juli is de 4e dag van de 

1e maand van het 3e  kwartaal.

2. Datum eerste tenaamstelling 20 november 1976, dan betaalt u van 20 februari tot 1 april, want 20 november is 

de 20e dag van de 2e maand van het 4e kwartaal.

3. Datum eerste tenaamstelling 11 juni 1979, dan betaalt u van 11 maart tot 1 april, want 11 juni is de 11e dag 

van de 3e maand van het 2e kwartaal.

Als u geen MRB wenst te betalen, zult u uw voertuig moeten schorsen voor de startdatum binnen het eerste 

kwartaal, anders bent u MRB-plichtig. Schorst u na de startdatum in het eerste kwartaal, dan volgt een rekening 

voor de MRB die u eerst moet betalen. De Belastingdienst betaalt u het na de datum van schorsing teveel betaalde 

bedrag terug.

Hoe te schorsen

U kunt uw voertuig op de volgende manieren schorsen:

1. Bij een kentekenloket van post.nl, ga naar www.postnl/locatiewijzer en vink bij overige diensten het vakje 

kenteken aan, dan ziet u waar het dichtstbijzijnde loket is.

2. Online bij de RDW, ga naar http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Voertuig-tijdelijk-niet-gebruiken;-schorsen-

online.aspx

3. Bij de RDW-balies in Den Bosch, Veendam en Zoetermeer.

Kosten schorsing

Dit zijn de kosten, zoals die op 16 januari 2014 op de website van de RDW vermeld staan

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten voor een schorsing. Voor personenauto's vanaf 15 jaar oud en 

bedrijfsauto's onder de 3500 kg en vanaf 15 jaar oud, betaalt u het 'laag tarief'. Voor alle andere voertuigen 

betaalt u het 'normale tarief' (met uitzondering van brom- en snorfietsen).
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Het verlengen van een schorsing valt onder het 'laag tarief'. Aan het opheffen van een schorsing zijn geen kosten 

verbonden.

Indien u een voertuig schorst, daarna de schorsing beëindigt en dan binnen 1 jaar na het begin van de eerste 

schorsing opnieuw schorst, moet u het hoogste tarief betalen. Het hoge tarief geldt niet voor brom- en snorfietsen.

Schorsen (laag tarief) € 24,00

Schorsen (normaal tarief) € 73,00

Schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing € 120,00

Schorsen brom- of snorfiets € 11,00

De overgangsregeling

Voor oldtimers tussen de 26 en 40 jaar oud geldt vanaf 1 januari een aangepast tarief voor de MRB. Dit is dus 

alleen geldend voor voertuigen die vanaf 1 januari 1974 tot en met 1987 voor het eerst zijn toegelaten op de weg. 

Als u kiest voor het kwarttarief, dan betaalt u maximaal € 120 per jaar. Voorwaarde is dan wel dat uw voertuig in 

de maanden december, januari en februari niet op of aan de openbare weg staat. overigens geldt dit pas vanaf 

december 2014: u kunt in januari en februari 2014 nog gewoon de openbare weg op. Mocht u in een winterperiode 

een apk keuring laten uitvoeren, dan kunt u om een tijdelijke ontheffing vragen. U kunt niet gebruik maken van 

het kwarttarief en in de wintermaanden overstappen op het volledige tarief, het is of het één of het ander.

De volgende voertuigen komen in aanmerking voor de overgangsregeling:

1. Personen- en bestelauto's die alleen op benzine rijden

2. Motorfietsen

3. Bussen

4. Vrachtauto's

N.B. Het maakt voor bus, motorfiets of vrachtauto niet uit welke brandstof er wordt verbruikt.

Regels omtrent schorsen

Niet op of aan de openbare weg

Als u uw voertuig heeft geschorst, mag het voertuig niet op of aan de openbare weg. Dit betekent dat u uw 

voertuig ook niet op parkeerplekken, paden, bermen, zijkanten van wegen, openbaar toegankelijke 

parkeerterreinen en parkeergarages mag zetten.

Betaling en teruggave

Betaling per acceptgiro:

Als u, voordat u het voertuig gaat schorsen, nog een rekening voor de MRB hebt ontvangen, dan moet u die 

betalen. De belastingdienst betaalt het teveel betaalde bedrag vanaf de datum van schorsing terug.

Automatische betaling:

Als u automatisch betaalt, dan betaalt de belastingdienst het teveel betaalde bedrag vanaf de datum van schorsing 

terug. Als u te weinig heeft betaald, dan wordt dat bij de eerstvolgende incasso geïnd.

Schorsing opheffen

U kunt de schorsing van uw voertuig zelf opheffen. U doet dit bij de grotere PostNL-kantoren of online via rdw.nl. 

Bij opheffing via een PostNL-kantoor moet u deel II of deel IB en deel III of deel II van het kentekenbewijs en een 

geldig legitimatiebewijs meenemen. Het maakt uit of u de schorsing opheft binnen 1 maand na het begin van de 

schorsing of na 1 maand na het begin van de schorsing. Na 12 maanden vervalt de schorsing automatisch.

Let op!

Als u wilt dat de schorsingsperiode langer duurt dan 12 maanden, dan moet u voor het einde van de 

schorsingsperiode, de schorsingsperiode met 12 maanden verlengen.

APK-keuring

Tijdens de schorsing van uw voertuig mag u wel een APK-keuring laten uitvoeren. U mag op de dag van de keuring 

met het geschorste voertuig gebruikmaken van de openbare weg om naar de plaats van de keuring te gaan. U 

hoeft dan geen motorrijtuigenbelasting te betalen. U hoeft ook niet te melden dat u tijdens de schorsing naar de 

keuring gaat.

Controle tijdens APK-keuring

Wordt u op de dag van de keuring gecontroleerd? Dan stuurt de Belastingdienst u een vooraankondiging van een 

naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting. U krijgt hierna de gelegenheid om schriftelijk aan te tonen dat u uw 

voertuig op die dag hebt laten keuren. Dit kan met het officiële keuringsrapport of andere documenten waaruit 

blijkt dat u een afspraak had met een keuringsstation of garagebedrijf voor de APK. Als alles klopt, krijgt u geen 

naheffingsaanslag.

Vooraankondiging naheffingsaanslag voorkomen
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U kunt voorkomen dat u na controle een vooraankondiging van een naheffingsaanslag krijgt. U moet dan vooraf 

melden bij deBelastingTelefoon Auto op welke dag en bij welk keuringsstation of garagebedrijf uw geschorste 

voertuig wordt gekeurd. Een eventuele controle heeft voor u geen verdere gevolgen.

Verzekeren

Na de schorsing kunt u zelf de verzekering stopzetten. De RDW geeft aan de belastingdienst door dat het kenteken 

is geschorst. De MRB stopt dan automatisch.

Handige links
Belastingdienst:

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/auto_en_vervoer/belastingen_op_auto_en_motor/motorrijtuigenbelasting/personenauto/schorsing

Online schorsen RDW:

http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Voertuig-tijdelijk-niet-gebruiken;-schorsen-online.aspx?

path=Portal/Particulier/Auto/Tijdelijk%20niet%20gebruiken

Schorsen bij de RDW of een kentekenloket:

http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Voertuig-tijdelijk-niet-gebruiken;-schorsen-bij-een-kentekenloket-of-RDW-

balie.aspx?path=Portal/Particulier/Auto/Tijdelijk%20niet%20gebruiken
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