Belastingdienst

Verzoek

Teruggaaf bpm
gehandicaptenregeling
Vanaf 1 februari 2014
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u teruggaaf krijgen van belasting van
personenauto’s en motorrijwielen (bpm) voor een bestelauto die
u gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte en diens rolstoel
of ander hulpmiddel. Is de kentekenhouder een ander dan de
gehandicapte of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger?
Dan moeten zij samen teruggaaf van bpm aanvragen.

1
1a

Let op!
Voor bestelauto’s die vóór 1 juli 2005 tot het verkeer zijn toegelaten,
is geen bpm betaald. Voor deze auto’s kunt u daarom geen bpm
terugkrijgen. Vul dit formulier dan niet in.
Meer informatie?
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen? Kijk op
www.belastingdienst.nl. Of bel de BelastingTelefoon Auto:
0800 - 0749, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

Gegevens kentekenhouder
Achternaam						

Voorletters		

Adres								
Postcode en plaats					
1b

Telefoonnummer (niet verplicht)		

1c

Burgerservicenummer				

1d

IBAN (rekeningnummer)   Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

2

Gegevens gehandicapte persoon

2a

Is de kentekenhouder dezelfde 		
als de gehandicapte?				

2b

Achternaam						

Ja, ga verder met vraag 3
 Nee, de kentekenhouder is een ander dan de gehandicapte.
Vul de gegevens in bij vraag 2b
Voorletters		

Adres								

BPM 032 - 1Z*10FOL BPM0321Z*10FOL

Telefoonnummer (niet verplicht)
Burgerservicenummer				

*150321001*
1 5 0 3 2 1 0 0 1

15 032 10 01

Postcode en plaats					

02 van 08

3
3a

Gegevens hulpmiddel(en)
Voor het vervoer van welk(e) hulpEen niet-opvouwbare rolstoel, een scootmobiel of een driewieler voor een volwassene.
middel(en) is de gehandicapte 			  Sla vraag 3c over
aangewezen op het gebruik van 		
(Een) ander(e) hulpmiddel(en), te weten
een bestelauto?
Kruis aan wat van toepassing is		

										
3b

Kruis aan wat van toepassing is		

										

3c

 Dit/Deze hulpmiddel(en) is/zijn verstrekt in een beschikking volgens de Wet voorzieningen
gehandicapten (WVG), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of een beschikking
van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) voor een vervoersvoorziening.
Voeg een kopie van de beschikking bij dit teruggaafverzoek
 De gehandicapte is door de handicap aangewezen op dit/deze hulpmiddel(en).
Dit blijkt uit een verklaring van een arts. Deze verklaring is niet ouder dan zes weken.
Voeg de bijlage ‘Medische verklaring’ bij dit teruggaafverzoek

Vul deze vraag alleen in als het gaat om een ander hulpmiddel dan een niet-opvouwbare rolstoel, een scootmobiel of een driewieler voor een volwassene.
De gehandicapte is voor het ver-		
Het/de hulpmiddel(en) past/passen niet in een normale personenauto
voer van dit/deze hulpmiddel(en)
De gehandicapte kan door de handicap het/de hulpmiddel(en) niet (of niet altijd)
aangewezen op een bestelauto.			  op (laten) vouwen en in een personenauto (laten) tillen
Kruis aan wat van toepassing is		
Het/de hulpmiddel(en) past/passen om een andere reden 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 voertuigidentificatie-			
nummer (chassisnummer)			
Stuur met dit teruggaafverzoek een kopie mee van alle delen van het kentekenbewijs

4d

In hoeverre is deze bestelauto aangepast voor gehandicaptenvervoer?
Licht in een bijlage toe welke voorzieningen zijn aangebracht voor het vervoer van een gehandicapte. Voeg bewijsstukken toe (foto’s, nota’s enzovoort)

4e

Ja
Is de bestelauto voor de handicap
van de gehandicapte zo aangepast
Nee
dat de laadruimte niet meer
afgescheiden is van de bestuurders-			
zitplaats of cabine?
Kruis aan wat van toepassing is

4f

Kruis aan wat van toepassing is 		
									

15 032 10 02

Deze bestelauto is ongebruikt
Deze bestelauto is gebruikt en vanaf 1 juli 2005 tot het verkeer toegelaten. Sla vraag 6a over

*150321002*
1 5 0 3 2 1 0 0 2
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5

Gegevens eerdere bestelauto

5a

Heeft de Belastingdienst de 			
gehandicapte al eerder terug-		
gaaf van bpm verleend voor het
gebruik van een bestelauto?

5b

Merk eerdere bestelauto			

5c

Type en uitvoering					

5d

Kenteken							

5e

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

6

Nee, ga verder met 6
Ja

–

–

Vaststellen bedrag teruggaaf bpm
Voor een ongebruikte bestelauto
Bedrag teruggaaf bpm Vul het bruto bpm-bedrag in. Zie toelichting.
€
Ga verder met 7 																

6b

Voor een gebruikte bestelauto
Bruto bpm-bedrag Zie toelichting 												 €

6c

Datum eerste toelating				

–

–

6d

Datum ontstaan aanspraak
op teruggaaf						

–

–

6e
Kortingspercentage. Neem over uit de tabel in de Toelichting 															%
																					
6f
Korting 																			 €
6g

Bruto bpm-bedrag. Neem over van 6b 											 €

6h
Korting. Neem over van 6f															 €
																					
6i
Restbedrag bpm. Trek af 6g - 6h													 €
6j

Is voor de bestelauto al eerder 		
Nee, ga verder met vraag 6p.
teruggaaf bpm verleend?				 
Het ‘Bedrag teruggaaf bpm’ is het
										 
‘Restbedrag bpm’ van vraag 6i
									
Ja

6k

Het totale bedrag van de teruggaven bpm										 €

€
6l
Nadien als verschuldigde belasting voldane bpm 									
																					
6m
Verschil. Trek af 6k - 6l 															 €
6n

×

–

–

Restbedrag bpm. Neem over van 6i												 €

6o
Verschil. Neem over van 6m														 €
																					
6p
Bedrag teruggaaf bpm															 €

*150321003*
1 5 0 3 2 1 0 0 3

–

15 032 10 03

6a
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7

Verzoek om teruggaaf
De kentekenhouder van de bestelauto vraagt teruggaaf aan van bpm omdat hij deze bestelauto gebruikt voor:
– het vervoer van de gehandicapte als bestuurder of als passagier in de cabine
– het gelijktijdige vervoer, al dan niet in de laadruimte, van diens hulpmiddel(en)
Kruis aan wat van toepassing is
 De gehandicapte gebruikt de bestelauto alleen voor het vervoer van zijn hulpmiddel(en) of voor zichzelf,
al dan niet samen met zijn inwonende gezinsleden. In de laadruimte worden geen personen vervoerd.
 De gehandicapte gebruikt de bestelauto voor het vervoer van zijn hulpmiddel(en) of voor zichzelf, al dan niet
samen met de kentekenhouder, en hun inwonende gezinsleden. In de laadruimte worden geen personen vervoerd.
In dit geval moet ook de gehandicapte of diens wettelijke vertegenwoordiger deze aanvraag voor teruggaaf bpm ondertekenen.

Ondertekening
Naam								
Plaats								
Datum								

–

–

Handtekening kentekenhouder
Schrijf binnen het vak
									
Handtekening gehandicapte
persoon of diens wettelijke
vertegenwoordiger
(als dit niet dezelfde persoon is
als de kentekenhouder)		 		
Aantal bijlagen						
Stuur het formulier naar:
Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus 10013, 7301 GA Apeldoorn

Stuur de volgende bewijsstukken mee:
– een kopie van (alle delen) van het kentekenbewijs
– een kopie van de beschikking van UWV, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet voorzieningen gehandicapten (WvG) of,
als u geen beschikking hebt, een medische verklaring van een arts
– een bijlage waaruit blijkt welke specifieke voorzieningen zijn aangebracht in de bestelauto voor het vervoer van de gehandicapte.
Stuur bewijsstukken, zoals foto’s en rekeningen, mee
– een kopie van de aankoopfactuur of bruikleenovereenkomst waaruit blijkt dat de gehandicapte een niet-opvouwbare rolstoel,
scootmobiel of ander hulpmiddel heeft
– als u niet voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto’s: een kopie van de ontheffing voor een tussenschot of,
als het kenteken na 1 juli 2005 op naam is gesteld, een (eigen) verklaring, ombouwtekening en ombouwnota.
Vermeld op iedere bijlage uw naam en burgerservicenummer.

15 032 10 04

8

*150321004*
1 5 0 3 2 1 0 0 4
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Algemene toelichting
Met het formulier ‘Verzoek Teruggaaf bpm gehandicaptenregeling’
verzoekt u om teruggaaf van belasting van personenauto’s en
motorrijwielen (bpm). Gebruikt u een bestelauto voor het vervoer
van een gehandicapte en diens rolstoel of ander hulpmiddel? Dan
kunt u teruggaaf van bpm krijgen. Hoeveel bpm u terugkrijgt, rekent
u uit met dit formulier.
U kunt ook een verlaagd tarief voor de motorrijtuigenbelasting
aanvragen voor de bestelauto. U vraagt dit aan met het formulier
‘Verzoek motorrijtuigenbelasting, bestelautotarief voor
gehandicapten’ (mb 59). Dit formulier kunt u downloaden van
de internetsite van de Belastingdienst.
Let op! Voor bestelauto’s die al vóór 1 juli 2005 tot het verkeer zijn
toegelaten, is geen bpm betaald. Voor deze auto’s kunt u daarom
ook geen bpm terugkrijgen.
Let op! Is voor een bestelauto teruggaaf van bpm verleend maar u
voldoet niet meer aan alle voorwaarden van de gehandicapten
regeling? Dan moet de kentekenhouder bpm betalen, tenzij hij
gebruikmaakt van de zogenoemde gesloten-beurzenregeling. U leest
meer hierover onder de kopjes ‘Verschuldigd worden van bpm’ en
‘Geslotenbeurzenregeling’ aan het eind van deze toelichting.

Afronden in uw eigen voordeel
U mag de eindbedragen op het aanvraagformulier in uw eigen
voordeel afronden op hele euro’s.
Kentekenbewijzen
Vanaf 1 januari 2014 geeft de RDW geen papieren kentekenbewijs
meer af, maar een kentekencard op creditcardformaat. Tot 2019 zijn
er zowel papieren kentekenbewijzen als kentekencards in omloop.
Als wij ’kentekenbewijs’ communiceren, dan bedoelen we het
papieren kentekenbewijs of de kentekencard. Als wij om een kopie
van alle delen van het kentekenbewijs vragen dan bedoelen we een
kopie van alle delen van het papieren kentekenbewijs of een kopie
van de kentekencard.
Na de ondertekening
U moet het ingevulde en ondertekende formulier met de benodigde
bijlagen indienen binnen dertien weken nadat:
– het kenteken op naam is gesteld
– de bestelauto is ingericht voor gehandicaptenvervoer
– de kentekenhouder alle gevraagde verklaringen heeft
Stuur het formulier met alle benodigde bijlagen naar:
Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn

Toelichting bij het Verzoek om teruggaaf bpm
1 Gegevens kentekenhouder
De kentekenhouder van de bestelauto die wordt gebruikt voor
gehandicaptenvervoer, kan teruggaaf van bpm aanvragen. Wij
betalen het terug te geven bedrag ook uit aan de kentekenhouder.
Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder. Dit kan een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon zijn. Vul het telefoonnummer in
waarop hij overdag bereikbaar is. Vul het nummer van de bank
rekening in waarop hij het bedrag van de belastingteruggaaf wil
ontvangen.
2 Gegevens gehandicapte persoon
Is de kentekenhouder iemand anders dan de gehandicapte, die met
zijn rolstoel of ander hulpmiddel in de bestelauto wordt vervoerd?
Vul dan hier de gegevens van de gehandicapte in. Vul het telefoon
nummer in waarop hij overdag bereikbaar is.
Let op! Is de gehandicapte niet de kentekenhouder van de bestel
auto? Dan moet hij of zijn wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag
voor teruggaaf ook ondertekenen. Wij betalen het terug te geven
bedrag aan de kentekenhouder, niet aan de gehandicapte.

3 Gegevens hulpmiddel(en)
Voorwaarden
U krijgt teruggaaf van bpm als de bestelauto is ingericht voor het
vervoer van een gehandicapte in de cabine en het gelijktijdige
vervoer van diens niet-opvouwbare rolstoel.
De teruggaaf geldt ook voor een ander hulpmiddel dan een nietopvouwbare rolstoel. Dat andere hulpmiddel moet wel noodzakelijk
zijn voor de gehandicapte, in verband met diens handicap. Dat is het
geval als de gehandicapte zonder dat hulpmiddel niet goed kan
functioneren in het dagelijks leven. Bovendien moet het hulpmiddel
zo groot of zwaar zijn dat de gehandicapte, rekening houdend met
diens handicap, een bestelauto nodig heeft voor zijn eigen vervoer en
het gelijktijdige vervoer van het hulpmiddel.
Hulpmiddel
Kruis aan en vul eventueel in om welk hulpmiddel of welke hulp
middelen het gaat. Is het hulpmiddel een niet-opvouwbare rolstoel,
een scootmobiel of een driewieler voor volwassenen? Dan hoeft u
niet aan te geven waarom de gehandicapte een bestelauto nodig
heeft voor het vervoer van dit hulpmiddel (vraag 3c).
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Toelichting bij het Verzoek om teruggaaf bpm (vervolg)
Noodzaak
U kunt op twee manieren aantonen dat de gehandicapte is
aangewezen op het gebruik van een bestelauto, omdat hij een
hulpmiddel heeft.
1 Met een beschikking volgens de Wet voorzieningen gehandicapten
(WVG), Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of een
beschikking van het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV).
2 Heeft de gehandicapte niet zo’n beschikking? Dan moet uit een
medische verklaring blijken dat het hulpmiddel noodzakelijk is.
In dat geval voegt u het door een arts ingevulde en ondertekende
formulier ‘Medische verklaring’ bij het teruggaafverzoek. U kunt dit
formulier downloaden van de internetsite van de Belastingdienst.
Deze verklaring mag niet ouder zijn dan zes weken.

Uitzondering
De regel heeft één uitzondering. Voor bepaalde typen bestelauto’s
moet de laadruimte van de bestuurderszitplaats of de cabine zijn
afgescheiden door een vaste wand. Voldoet het voertuig niet aan
deze voorwaarde, dan is het een personenauto voor de bpm.
Door de handicap van de gehandicapte kan het echter noodzakelijk
zijn dat er een doorgang is tussen beide ruimten. Bijvoorbeeld omdat
de gehandicapte alleen via de laadruimte plaats kan nemen in de
cabine. In dat geval is teruggaaf van bpm tóch mogelijk.

Op bestelauto aangewezen
Is het hulpmiddel iets anders dan een niet-opvouwbare rolstoel, een
scootmobiel of een driewieler voor volwassenen? Dan kruist u aan
dat het om een ander hulpmiddel gaat. U vult eventueel in waarom
de gehandicapte door diens handicap een bestelauto nodig heeft
voor zijn eigen vervoer en het gelijktijdige vervoer van dat hulp
middel. Bijvoorbeeld omdat het hulpmiddel zo groot is dat het niet in
een gewone personenauto past. Of omdat de gehandicapte door zijn
handicap het hulpmiddel niet of niet altijd kan (laten) opvouwen en
in een personenauto kan (laten) tillen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
aanwezigheid van oprijplaten of een liftinstallatie. Maar er zijn ook
andere redenen denkbaar. In dat geval vermeldt u die zo duidelijk
mogelijk.

Inrichting
Teruggaaf van bpm is alleen mogelijk voor een bestelauto die is
ingericht voor het vervoer van een gehandicapte persoon in de
cabine en het gelijktijdige vervoer van diens rolstoel of ander
hulpmiddel. De auto moet dan voorzieningen hebben voor dit
vervoer. Bijvoorbeeld:
– voorzieningen om met of vanuit een rolstoel of ander hulpmiddel
plaats te nemen in de bestelauto of deze te verlaten
– voorzieningen om een rolstoel of een ander hulpmiddel in de
cabine vast te zetten op de plaats van een zitplaats
– voorzieningen om een rolstoel of een ander hulpmiddel zonder
passagier vast te zetten in de laadruimte

4 Gegevens bestelauto
Begrip bestelauto
U kunt alleen teruggaaf van bpm krijgen voor bestelauto’s. Een
bestelauto is een motorrijtuig met een laadruimte die is voorzien van
een vaste, vlakke laadvloer over de hele breedte en lengte van de
laadruimte. In de laadruimte mogen geen zitplaatsen zijn. Per type
bestelauto gelden nog specifieke voorwaarden, bijvoorbeeld over de
aanwezigheid van zijruiten en de afmetingen van de laadruimte en
de cabine. U kunt hier meer over lezen in de brochure ‘Belasting van
personenauto’s en motorrijwielen (bpm), Als u zelf aangifte moet
doen’. Deze brochure kunt u downloaden van de internetsite van de
Belastingdienst.
Voldoet een bestelauto niet aan deze eisen? Dan behandelt de
Belastingdienst de auto voor de bpm als een personenauto. Dit
gebeurt vooral als een bestelauto wordt omgebouwd. Bijvoorbeeld
als een zitplaats in de laadruimte wordt geplaatst, als extra zijruiten
in de laadruimte worden aangebracht of als de laadruimte zo wordt
verkleind dat niet meer wordt voldaan aan de fiscale minimum
afmetingen. U kunt geen bpm terugkrijgen voor een (voormalige)
bestelauto die tot een personenauto is omgebouwd.
Let op! U kunt wel bpm terugkrijgen voor een personenauto die is
omgebouwd naar een voor gehandicaptenvervoer ingerichte
bestelauto.

Let op! Stopt de gehandicaptenregeling? Dan moet u voor een tot
personenauto omgebouwde bestelauto het personenautotarief voor
de motorrijtuigenbelasting betalen. Dat geldt ook voor een bestel
auto zonder vaste wand, tenzij de vaste wand is teruggeplaatst.

Datum eerste ingebruikname voor 1 juli 2005
De teruggaafregeling bpm voor gehandicapten geldt vanaf 1 juli
2005. Tot die datum betaalde u voor bestelauto’s geen bpm. U kunt
geen bpm terugkrijgen voor een bestelauto waarvan het kenteken
bewijs al vóór 1 juli 2005 op naam is gesteld en waarvoor dus geen
bpm is betaald. De datum waarop een bestelauto voor het eerst tot
het verkeer is toegelaten is de datum eerste ingebruikname op het
kentekenbewijs.
Gebruikte bestelauto
De aankoopprijs van een gebruikte bestelauto kan voor een deel
bestaan uit al betaalde bpm. Dit wordt het restbedrag bpm
genoemd. Voldoet u aan alle voorwaarden van de gehandicapten
regeling? Dan wordt dit restbedrag teruggegeven aan de kenteken
houder van de gebruikte bestelauto.
Invullen
Vul hier de gegevens in van de bestelauto die u gebruikt voor
gehandicaptenvervoer. Is het kenteken nog niet bekend? Vul dan het
identificatienummer (chassisnummer) in. Dit nummer heeft meestal
17 posities. Stuur een kopie van het kentekenbewijs mee bij de
aanvraag voor teruggaaf.
Geef in een bijlage aan welke voorzieningen zijn aangebracht voor
het vervoer van een gehandicapte. Voeg bewijsstukken toe.
Bijvoorbeeld:
– foto’s
– een ombouwplan
– een orderbon of offerte
– een factuur van het bedrijf dat de ombouw heeft verricht
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Toelichting bij het Verzoek om teruggaaf bpm (vervolg)
Geef aan of de laadruimte van de bestelauto voor de handicap van de
gehandicapte zo is aangepast dat deze niet meer is afgescheiden van
de bestuurderszitplaats of de cabine. Bijvoorbeeld als de verplichte
vaste wand tussen de laadruimte en de bestuurderszitplaats of de
cabine is verwijderd.
5 Gegevens eerdere bestelauto
Voorwaarden
Een gehandicapte heeft recht op teruggaaf van bpm voor één voor
gehandicaptenvervoer ingerichte bestelauto tegelijk. U kunt deze
bestelauto uiteraard vervangen door een andere. Voor de eerdere
bestelauto moet u de bpm dan op aangifte betalen, tenzij u gebruik
maakt van de gesloten-beurzenregeling. U hoeft de bpm voor de
eerdere bestelauto niet te betalen voordat u teruggaaf kan krijgen
voor een volgende bestelauto.
Eerdere bestelauto
Heeft de gehandicapte al eerder teruggaaf van bpm gekregen voor
een andere bestelauto? Vul dan hier de gegevens in van die bestel
auto. Vul de datum in vanaf wanneer die andere bestelauto niet
langer wordt gebruikt voor gehandicaptenvervoer. Hiermee geeft u
aan voor welke bestelauto u teruggaaf aanvraagt.
6 Vaststellen bedrag teruggaaf bpm
Voor een ongebruikte bestelauto
Voor een nieuwe, ongebruikte bestelauto, die bij de eerste tenaam
stelling van het kentekenbewijs al is ingericht voor gehandicapten
vervoer, is het bedrag van de teruggaaf bpm gelijk aan de bpm die
u voor deze auto zou moeten betalen. Dit bedrag is gelijk aan het
bruto bpm-bedrag. U kunt het juiste bruto bpm-bedrag vinden op de
website van de RDW: www.rdw.nl onder ‘Voertuiggegevens online’.
Voor een gebruikte bestelauto
Voor een gebruikte bestelauto, die bij de eerste tenaamstelling van
het kentekenbewijs nog niet is ingericht voor gehandicaptenvervoer,
is het bedrag van de teruggaaf bpm gelijk aan het zogenoemde
restbedrag bpm. Het restbedrag is het bedrag aan bpm dat op het
moment dat de aanspraak op teruggaaf ontstaat, nog deel uitmaakt
van de aankoopprijs van de auto.
Er is een uitzondering op deze regel. Is voor de bestelauto al eerder
teruggaaf van bpm verleend? Dan wordt het restbedrag bpm
verminderd met die eerdere teruggaaf. Dit geldt niet als het bedrag
van die teruggaaf later is betaald als verschuldigde belasting.
Restbedrag bpm
U berekent het restbedrag bpm met het bruto bpm-bedrag en een
kortingspercentage. De hoogte van de korting is afhankelijk van de
leeftijd van de bestelauto. Deze leeftijd is de periode tussen de datum
van eerste toelating (datum eerste ingebruikname op het kenteken
bewijs) en de datum waarop de aanspraak op teruggaaf van bpm
ontstaat. U bepaalt het kortingspercentage met de volgende tabel.
Het verschil tussen het bruto bpm-bedrag en het bedrag van de
korting is het restbedrag bpm.

Tabel kortingspercentage
Is sinds het tijdstip waarop
de auto of motor voor het
eerst in gebruik is genomen,
een periode verstreken
van ten minste
0 dagen
1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 mnd
2 jaar en 6 mnd
3 jaar en 6 mnd
4 jaar en 6 mnd
5 jaar

dan
is het
percentage

maar minder dan
1 maand
3 maanden
5 maanden
9 maanden
1 jaar en 6 mnd
2 jaar en 6 mnd
3 jaar en 6 mnd
4 jaar en 6 mnd
5 jaar

0
8
14
19
28
41
52
62
71
100

Tel daar bij op voor
iedere maand die
helemaal of voor een
deel is verstreken
sinds de periode
uit de eerste kolom
8
3
2,5
2,25
1,444
0,917
0,833
0,75
0,416
0,416

Let op! Begint de periode op de laatste dag van de maand en eindigt
deze op de laatste dag van een kortere maand? Dan is er toch sprake
van een hele maand.
Invullen
Bruto bpm-bedrag
U kunt het juiste bruto bpm-bedrag vinden op de website van de
RDW: www.rdw.nl onder ‘Voertuiggegevens online’.
Datum eerste toelating
De datum van de eerste registratie of de eerste ingebruikname
(eerste toelating) staat ook op het kentekenbewijs. Zo niet, neem
dan de laatste dag van het jaar waarin de bestelauto is vervaardigd.
Datum ontstaan aanspraak op teruggaaf
De datum waarop de aanspraak op teruggaaf van bpm ontstaat, is de
datum waarop aan alle voorwaarden is voldaan:
– het kenteken is op naam gesteld
– de bestelauto is ingericht voor gehandicaptenvervoer
– de kentekenhouder heeft alle benodigde verklaringen
Kortingspercentage
Gebruik het kortingspercentage uit de tabel ‘kortingspercentage’.
Korting
Reken het bedrag van de korting uit door het bruto bpm-bedrag te
vermenigvuldigen met het kortingspercentage.
Restbedrag bpm
Reken het restbedrag bpm uit door het bedrag van de korting af te
trekken van het bruto bpm-bedrag.
Bedrag teruggaaf bpm
Het terug te geven bpm-bedrag is het restbedrag bpm. Dat geldt niet
als voor de bestelauto al eerder een teruggaaf van bpm is verleend. In
dat geval is het bedrag van de teruggaaf het restbedrag bpm min het
bedrag van de eerdere teruggaaf. U mag het bedrag van de teruggaaf
bpm in uw eigen voordeel afronden op hele euro’s.
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7 Verzoek om teruggaaf
Uitsluitend gebruik
U kunt alleen teruggaaf van bpm krijgen als de bestelauto uitsluitend
wordt gebruikt voor gehandicaptenvervoer of voor persoonlijk
gebruik van de gehandicapte. Is de kentekenhouder iemand anders
dan de gehandicapte? Dan mag ook de kentekenhouder de bestel
auto voor persoonlijk gebruik gebruiken. In dat geval moet ook de
gehandicapte of diens wettelijke vertegenwoordiger het teruggaaf
verzoek ondertekenen.
Onder persoonlijk gebruik valt ook het gebruik door inwonende
gezinsleden. Gezinsgebruik voor andere doeleinden dan gehandicap
tenvervoer staat de teruggaaf dus niet in de weg. U mag de bestel
auto niet uitlenen aan derden, in bruikleen geven, verhuren of
verpanden.
Vervoer van personen in de laadruimte
U mag geen personen vervoeren in de laadruimte van een bestel
auto. Een rolstoel die tijdens het rijden wordt gebruikt als zitplaats,
mag dus niet worden bevestigd in de laadruimte. Vervoert u toch
personen in de laadruimte? Dan kunnen wij binnen één jaar na
constatering een boete geven van maximaal € 492 aan degene die
de bestelauto feitelijk ter beschikking heeft.
8 Ondertekening
Kentekenhouder is zelf de gehandicapte persoon
De kentekenhouder van een voor gehandicaptenvervoer ingerichte
bestelauto kan teruggaaf van bpm aanvragen. Daarom moet hij
het teruggaafformulier ondertekenen. Het bedrag van de teruggaaf
wordt aan hem terugbetaald. Voldoet de kentekenhouder niet meer
aan alle teruggaafvoorwaarden? Dan is hij het restbedrag bpm
schuldig en moet hij dit binnen een maand op aangifte betalen.
Kentekenhouder is niet zelf de gehandicapte persoon
Is de kentekenhouder niet dezelfde als de gehandicapte persoon?
Dan moeten zij samen de teruggaaf aanvragen. In dat geval onder
tekent ook de gehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger het
teruggaafformulier. Wij betalen het bedrag van de teruggaaf ook dan
alleen terug aan de kentekenhouder.
Na het teruggaafverzoek
Wij beslissen over de aanvraag voor teruggaaf van bpm. Deze
beschikking staat op naam van de kentekenhouder. Hij kan hiertegen
bezwaar maken.
Voldoet u aan alle voorwaarden voor de teruggaaf van bpm? Dan
keuren wij de aanvraag goed. Wij betalen in dat geval het bedrag van
de teruggaaf aan de kentekenhouder.
Wij verrekenen het teruggaafbedrag met eventuele openstaande
belastingschulden, voordat de uitbetaling wordt gedaan.

Weer bpm gaan betalen
Voldoet de kentekenhouder niet meer aan alle voorwaarden van
de teruggaafregeling? Dan moet de kentekenhouder bpm betalen.
Bijvoorbeeld als de bestelauto niet meer uitsluitend wordt gebruikt
voor gehandicaptenvervoer of voor persoonlijk gebruik van de
gehandicapte of de kentekenhouder. De bestelauto wordt
bijvoorbeeld verkocht, uitgeleend, verhuurd of tot personenauto
omgebouwd (tenzij dit enkel betreft het verwijderen van de
verplichte vaste wand). Hetzelfde geldt als de situatie van de
gehandicapte wijzigt, bijvoorbeeld na herstel of overlijden.
Doet één van deze omstandigheden zich voor? Dan moet degene
aan wie de teruggaaf is verleend de verschuldigde bpm op aangifte
betalen. Dit is de kentekenhouder. U kunt het formulier ‘Aangifte
bpm beëindiging ondernemersregeling of gehandicaptenregeling’
en de bijbehorende toelichting downloaden van de internetsite van
de Belastingdienst. De kentekenhouder moet het ingevulde en
ondertekende aangifteformulier binnen een maand indienen bij:
Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn
De kentekenhouder moet vervolgens het restbedrag bpm betalen.
Constateren wij achteraf dat onterecht geen bpm op aangifte
is betaald, te laat is betaald of een te laag bedrag is betaald?
Dan leggen wij degene op wiens naam de teruggaafbeschikking
staat een naheffingsaanslag bpm op. Afhankelijk van de situatie
leggen wij daarnaast een boete op.
Gesloten-beurzenregeling
Verkoopt de kentekenhouder de bestelauto waarvoor teruggaaf van
bpm is verleend? En gebruikt de nieuwe kentekenhouder de auto ook
alleen voor gehandicaptenvervoer? Dan hoeft geen bpm op aangifte
te worden betaald. De nieuwe kentekenhouder moet dan ook aan
alle eisen van de gehandicaptenregeling voldoen. Wij geven in dat
geval geen bpm-bedrag terug aan de nieuwe kentekenhouder. Er
wordt als het ware afgerekend ‘met gesloten beurzen’.
De oude en de nieuwe kentekenhouder moeten vooraf gezamenlijk
een aanvraag doen voor toepassing van de gesloten-beurzenregeling
gehandicapten. Dit doen zij met het formulier ‘Verzoek bpm,
Gesloten-beurzenregeling ondernemers of gehandicapten’.
Dit formulier en de bijbehorende bijlage kunt u downloaden van
de internetsite van de Belastingdienst. De huidige en de nieuwe
kentekenhouder moeten dit formulier ingevuld en ondertekend
sturen naar:
Belastingdienst/Centrale administratie
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn
Gaan wij akkoord met de aanvraag? Dan treedt de nieuwe
kentekenhouder vanaf het moment waarop de tenaamstelling
verandert, in de plaats van de oude kentekenhouder.

