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Vragen van de leden Omtzigt en De Rouwe (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Financiën 
en van Infrastructuur en Milieu over de oldtimermaatregel (Ingezonden 18 juni 2014) 

  
Vragen 1 en 3 
Hoe verloopt de voorlichting over de oldtimermaatregel aan de bezitters van auto's ouder dan 25 
jaar? Wanneer hebben mensen, die zo'n voertuig bezitten, informatie ontvangen over de per 1 
januari gewijzigde wet? Hebben alle belastingplichtigen met een oldtimer voor de datum van 
inwerkingtreding een aanslag gekregen? Is er hierbij een verschil tussen verschillende soorten 
oldtimers (auto's, campers, vrachtwagens, twee- en driewielers)? 

 
Antwoorden 1 en 3 
De wijziging voor de vrijstelling van oldtimers in de motorrijtuigenbelastingen, de 
‘oldtimermaatregel’ is aangekondigd in het Belastingplan 2014, met als invoeringsdatum 1 januari 
2014. Parallel met de parlementaire behandeling moest ook de uitvoering worden 
geïmplementeerd. Hierbij moest rekening worden gehouden met mogelijke wijzigingen tijdens de 
parlementaire behandeling. De oldtimermaatregel werd materieel definitief na stemming in de 

Eerste Kamer op 17 december 2013. De zeer korte implementatietijd van de oldtimermaatregel 

heeft er toe geleid dat de uitvoering door de Belastingdienst en de voorlichting aan de 
belastingplichtigen onder druk is komen te staan. Zo kon de maatregel niet voor 1 januari 2014 in 
de systemen van de Belastingdienst worden verwerkt en konden ook acceptgiro’s niet onmiddellijk 
vanaf 1 januari worden verstuurd. 
 

Ondanks de korte implementatietermijn zijn de houders van oldtimers met een leeftijd van tussen 
25 jaar en 40 jaar in november en december 2013 door middel van een mailing op de hoogte 
gebracht van de wetswijzigingen ter zake van van de motorrijtuigenbelasting. Ook is in die periode 
informatie op de website van de Belastingdienst geplaatst. 
 
In het weekeinde van 23 en 24 maart is de automatiseringsrelease met daarin de eerste 
functionaliteit voor de oldtimerregeling, succesvol geïmplementeerd. Deze functionaliteit betreft het 

kunnen verzenden van de uitnodigingen voor deelname aan de oldtimersovergangsregeling  voor 
personenauto's. Deze release stond eerder ingepland voor 10 januari maar kon door instabiliteit 
van het automatiseringssysteem niet worden uitgevoerd. 

 
Belastingplichtigen met een motorrijtuig waarvoor weer het volledige tarief verschuldigd is, zijn 

vanaf begin 2014- met ingang van het eerste tijdvak- in de heffing betrokken.Voor oldtimers die in 
aanmerking kwamen voor de overgangsregeling zijn de aanslagen verzonden in april 2014. De 

oldtimer vrachtauto’s (1.374 kentekens) hebben medio mei de aanslagen voor de 
overgangsregeling ontvangen. Deze aanslagen hebben betrekking op het kalenderjaar 2014. De 
geselecteerde kentekenhouders konden tot 1 mei in aanmerking komen voor de overgangsregeling 
door de betaling van het jaartarief van maximaal 120 euro. Indien zij deze rekening niet betalen 
gaat de Belastingdienst er van uit dat zij niet in aanmerking (willen) komen voor de 
overgangsregeling en betalen zij het volledige tarief.  

 
Op 1 mei waren nog circa 50.000 aanslagen niet betaald. Ook na 1 mei komen nog vele betalingen 
binnen (800 tot 1000 per dag), waardoor besloten is nog niet te starten met het in de volledige 
heffing betrekken van deze voertuigen. 
 

 
Vraag 2  

Wat is nu de inwerkingtredingsdatum van de oldtimermaatregel? Geldt deze 
inwerkingtredingsdatum voor alle soorten oldtimers (auto's, campers, vrachtwagens, twee- en 

driewielers)? 
 
Antwoord 2 
De oldtimermaatregel is voor alle soorten motorrijtuigen in werking getreden per 
1 januari 2014. De oldtimersovergangsregeling geldt alleen voor personen- en bestelauto’s op 

benzine, motorrijwielen, bussen en vrachtauto’s. Personen- en bestelauto’s op diesel en LPG 
alsmede campers komen niet in aanmerking voor de overgangsregeling. 
 
 
 



 

 

Vraag 4 
Indien niet alle belastingplichtigen met een oldtimer voor de datum van inwerkingtreding een 
aanslag gekregen hebben, betekent dit dat de maatregel voor hen op een later tijdstip ingaat of 
moeten zij met terugwerkende kracht alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode vanaf 
inwerkingtreding? 
 

Antwoord 4 
De oldtimermaatregel heeft als ingangsdatum 1 januari 2014. Belastingplichtigen die niet in 
aanmerking komen voor de overgangsregeling worden met terugwerkende kracht voor het 
volledige tarief in de reguliere heffing betrokken vanaf het eerste tijdvak in 2014. 
 
Vraag 5 

Zijn mensen met een diesel- of LPG-voertuig tijdig geïnformeerd over het feit dat ze 
motorrijtuigenbelasting moeten gaan betalen en hebben zij tijdig de mogelijkheid gehad om te 
schorsen? Hoeveel klachten en bezwaren heeft de Belastingdienst of de RDW (Rijksdienst voor het 
Wegverkeer) gehad over dit onderwerp? 
 

Antwoord 5 
Zoals in vraag 1 aangegeven zijn belastingplichtigen in november en december 2013 over de 

oldtimermaatregel geïnformeerd. Zij hebben daarmee de mogelijkheid gehad te schorsen.  
 
Er is massaal gereageerd op en geageerd tegen de regeling. Voor velen fungeert Stichting 
Autobelangen als spreekbuis en deze adviseert iedereen in bezwaar te gaan. Op de site van de 
stichting is een bezwaarschriftengenerator beschikbaar gesteld. Tot 21 juni 2014 heeft de 
Belastingdienst 650 klachten  tegen de regeling en 3.800 bezwaren tegen de betaling op aangifte 
ontvangen. Daarnaast zijn circa 11.500 brieven ontvangen met verzoeken van diverse aard. 5.300 

stuks betroffen verzoeken om toepassing campertarief, 3.700 stuks betroffen verzoeken van 
algemene aard waaronder vragen over het uitbouwen van gasinstallaties 2.000 brieven betroffen 
kentekenhouders die claimen wel te voldoen aan de eisen overgangsregeling (waaronder foutieve 
registratie in basisregistratie bij RDW) en 300 brieven betroffen het betwisten van de houderschap. 
Alle correspondentie en mutaties zijn handmatig verwerkt c.q. doorgevoerd. Het aantal klachten 
over de uitvoering van de maatregel door de Belastingdienst zijn er hooguit tien geweest. Deze 

brieven- en bezwaarstroom heeft er mede toe geleid dat vanaf begin januari tot heden 17 fulltime 
krachten (vast en flexibel) zijn belast met dit proces. 

 
Vraag 6  
Vindt u de wijze waarop de RDW mensen informeert en de administratie voert over deze 
ingewikkelde maatregel voldoende? 
 

Antwoord 6 
De belastingdienst is belast met informeren en het voeren van administratie over de 
oldtimermaatregel. De RDW heeft hier geen rol in gehad. 
  
Vraag 7  
Hoeveel motorvoertuigen, ouder dan 25 jaar, zijn er geregistreerd op 1 januari 2012, 1 januari 
2013, 1 juli 2013, 1 januari 2014 en 1 juni 2014? Kunt u deze cijfers uitsplitsen naar 

brandstofsoort (benzine, diesel, LPG) en leeftijd (25-30 jaar, 30-40 jaar, 40 jaar en ouder)? 
 
Antwoord 7 
Onderstaande tabel toont de situatie per 2 juni 2014 ten aanzien van alle motorvoertuigen, ouder 
dan 25 jaar, naar soort voertuig (personenauto, bedrijfsauto, bus, motorfiets inclusief zijspan en 
driewieling motorrijtuig), naar brandstofsoort (benzine, diesel, LPG en overig) en naar bouwjaar 

(1985 t/m 1989, 1975 t/m 1984 en 1974 en ouder). De als geschorst geregistreerde kentekens 
zijn hierin meegenomen.  
 



 

 

Type voertuig: Bouwjaar: Brandstof: 

Benzine Diesel  LPG Overig Totaal 

Personenauto 1985 t/m 1989 94.983 21.107 6.182 7 122.279 

1975 t/m 1984 110.439 16.543 16.866 8 143.856 

1974 en ouder 120.292 3.172 22.161 22 145.647 

Totaal 325.714 40.822 45.209 37 411.782 

Bedrijfsauto 1985 t/m 1989 3.471 15.056 1.785 0 20.312 

1975 t/m 1984 6.262 11.720 3.880 1 21.863 

1974 en ouder 7.632 4.041 2.166 1 13.840 

Totaal 17.365 30.817 7.831 2 56.015 

Bus 1985 t/m 1989 3 191 0 0 194 

1975 t/m 1984 1 282 1 1 285 

1974 en ouder 30 254 7 1 292 

Totaal 34 727 8 2 771 

Motorfiets 
inclusief zijspan 
en driewieling 
motorrijtuig 

1985 t/m 1989 80.754 3 5 2 80.764 

1975 t/m 1984 94.998 3 5 3 95.009 

1974 en ouder 48.851 6 0 1 48.858 

Totaal 224.603 12 10 6 224.631 

Totaal  567.716 72.378 53.058 47 693.199 

 
 
Deze gegevens zijn afkomstig uit het kentekenregister van de RDW. De RDW heeft aangegeven dat 

het niet mogelijk is om historische overzichten van de aantallen voertuigen op resp. 01-01-2012, 
01-01-2013, 01-07-2013 en 01-01-2014 te leveren. Het kentekenregister van de RDW is namelijk 
continu aan mutaties onderhevig. 
 

 
Vraag 8  
Hoeveel motorvoertuigen, ouder dan 25 jaar, zijn er geschorst op 1 juli 2013, 1 januari 2014 en 1 

juni 2014? Kunt u deze cijfers uitsplitsen naar brandstofsoort (benzine, diesel, LPG) en leeftijd (25-
30 jaar, 30-40 jaar, 40 jaar en ouder)? 
  
Antwoord 8 
Onderstaande tabel toont de situatie per 2 juni 2014 ten aanzien van de geschorste 
motorvoertuigen, ouder dan 25 jaar, naar soort voertuig (personenauto, bedrijfsauto, bus, 
motorfiets inclusief zijspan en driewieling motorrijtuig), naar brandstofsoort (benzine, diesel, LPG 

en overig) en naar bouwjaar (1985 t/m 1989, 1975 t/m 1984 en 1974 en ouder).  
 



 

 

Type voertuig: Bouwjaar: Brandstof: 

Benzine Diesel  LPG Overig Totaal 

Personenauto 1985 t/m 1989 22.598 6.450 2.258 3 31.309 

1975 t/m 1984 36.575 8.292 10.818 1 55.686 

1974 en ouder 33.807 1.086 7.635 1 42.529 

Totaal 92.980 15.828 20.711 5 129.524 

Bedrijfsauto 1985 t/m 1989 923 4.129 750 0 5.802 

1975 t/m 1984 2.101 4.977 2.529 1 9.608 

1974 en ouder 1.948 1.385 633 0 3.966 

Totaal 4.972 10.491 3.912 1 19.376 

Bus 1985 t/m 1989 0 49 0 0 49 

1975 t/m 1984 0 65 0 1 66 

1974 en ouder 6 105 1 0 112 

Totaal 6 219 1 1 227 

Motorfiets 
inclusief zijspan 
en driewieling 
motorrijtuig 

1985 t/m 1989 10.807 1 0 0 10.808 

1975 t/m 1984 18.985 0 2 0 18.987 

1974 en ouder 6.218 1 0 0 6.219 

Totaal 36.010 2 2 0 36.014 

Totaal  133.968 26.540 24.626 7 185.141 

 
 
Deze gegevens zijn afkomstig uit het kentekenregister van de RDW. De RDW heeft aangegeven dat 

het niet mogelijk is om historische overzichten van de aantallen geschorste voertuigen op resp. 01-
07-2013 en 01-01-2014 te leveren. Het kentekenregister van de RDW is namelijk continu aan 
mutaties onderhevig. 
 

 
Vraag 9 
Als de maatregel momenteel zou worden ingevoerd en met de huidige gegevens de opbrengst 

wordt geraamd, hoeveel van de begrootte € 137 miljoen zou de oldtimermaatregel dan nog 
opleveren? 
 
Antwoord 9 
Uitgangspunt voor de raming van € 137 miljoen was de  financiële onderbouwing van de opbrengst 
van het volledig schrappen van de vrijstelling van MRB voor oldtimers uit het Regeerakkoord (EUR 
153 mln). Op basis van dit bedrag uit het Regeerakkoord zijn vervolgens de kosten van elke 

versoepeling berekend. Het budgettaire beslag van de uiteindelijk gekozen variant van de 
vrijstelling was geraamd op EUR 16 mln. per jaar. Op dit moment hebben wij nog onvoldoende 
gegevens om de opbrengst van de oldtimermaatregel nauwkeurig te kunnen ramen of te stellen 
dat de opbrengst van de oldtimermaatregel afwijkt van de oorspronkelijke raming. Zo zijn de 
gegevens over uitbouw van LPG-installaties, export, schorsing, etc. in de afgelopen maanden nog 
onvoldoende bekend.  
 

 

 


