Taal: Nederlands

Bijlage bij verzoek bpm

Gesloten-beurzenregeling
gehandicapten – Nieuwe situatie
Vanaf 1 januari 2017
Waarom dit formulier?
Dit formulier is een bijlage bij de aanvraag van de gesloten-beurzen
regeling gehandicapten. De nieuwe kentekenhouder gebruikt dit
formulier om aan te tonen dat hij voldoet aan alle voorwaarden van
de gehandicaptenregeling.
Met de gehandicaptenregeling vraagt u bpm terug voor een bestel
auto die u wilt gebruiken voor:
– het vervoer van de gehandicapte als bestuurder of als passagier
in de cabine, en
– het gelijktijdige vervoer, al dan niet in de laadruimte, van zijn of
haar hulpmiddel(en)
Met de gesloten-beurzenregeling gehandicapten vragen de huidige
en de nieuwe kentekenhouder van een bestelauto gezamenlijk aan
om de bpm met ‘gesloten beurzen’ te mogen afrekenen.
De gehandicapte en (als dit niet dezelfde persoon is) de kenteken
houder van een bestelauto mogen de bestelauto gebruiken voor
persoonlijk gebruik. Hieronder valt ook het gebruik door inwonende
gezinsleden. De bestelauto mag niet worden uitgeleend, in bruikleen
gegeven, worden verhuurd of verpand.

Kentekenhouder
De huidige kentekenhouder is degene op wiens naam de bestelauto
staat vóór de verkoop. De nieuwe kentekenhouder is degene die de
bestelauto op zijn of haar naam wil laten zetten.
		Let op!
		Zet het kenteken van de auto pas op uw naam nadat u
toestemming hebt van de Belastingdienst om gebruik te maken
van de gehandicaptenregeling. Krijgt u die toestemming niet?
Dan moet de huidige kentekenhouder alsnog bpm betalen!
Privacy
Wij gaan zorgvuldig om met de gegevens van burgers en
bedrijven en met uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy
staat hoe wij dat doen.
Meer informatie?
Lees eerst de toelichting. Hebt u daarna nog vragen?
Kijk op belastingdienst.nl.

Geen vervoer van personen in de laadruimte
U mag geen personen vervoeren in de laadruimte van de bestelauto.
Een rolstoel die is bevestigd in de laadruimte, mag tijdens het rijden
niet worden gebruikt als zitplaats. Vervoert u toch personen in de
laadruimte? Dan kan de inspecteur binnen één jaar na constatering
een boete opleggen van maximaal € 527 aan degene die de bestel
auto feitelijk ter beschikking heeft.
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Gegevens huidige kentekenhouder
Voorletters, tussenvoegsel
en achternaam
Burgerservicenummer
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Kenteken
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Gegevens nieuwe kentekenhouder
Voorletters, tussenvoegsel
en achternaam
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats
Telefoonnummer

3

Burgerservicenummer

Gegevens gehandicapte persoon nieuwe situatie
Is de nieuwe kentekenhouder
zelf de gehandicapte?

Ja. Ga verder met vraag 4.
Nee

Voorletters, tussenvoegsel
en achternaam
Straatnaam, huisnummer
en toevoeging
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Gegevens hulpmiddel(en)

4a

Voor het vervoer van welk(e) hulpmiddel(en) is de gehandicapte aangewezen op het gebruik van een bestelauto?
Kruis aan wat van toepassing is.
Een niet-opvouwbare rolstoel, een scootmobiel of een driewieler voor een volwassene. Sla vraag 4b over.
Een ander hulpmiddel of andere hulpmiddelen, namelijk:

4b

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.
Kruis aan wat van toepassing is (meer antwoorden mogelijk).
Het/de hulpmiddel(en) past/passen niet in een normale personenauto.
De gehandicapte kan door de handicap het/de hulpmiddel(en) niet (of niet altijd) opvouwen en in een personenauto tillen.
Het/de hulpmiddel(en) past/passen om een andere reden niet in een normale personenauto, te weten:

4c

Kruis aan wat van toepassing is.
Voor dit/deze hulpmiddel(en) is een beschikking afgegeven:
– volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of
– volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) of
– van UWV voor een vervoersvoorziening
Voeg een kopie van de beschikking bij deze bijlage.
Voor het/de hulpmiddel(en) is geen beschikking afgegeven. 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.
Stuur het formulier ‘Medische verklaring’ mee (dit formulier heet ‘Bijlage bij Verzoek om verrekening bpm, Verzoek om teruggaaf bpm,
Verzoek om gesloten beurzenregeling bpm, Medische verklaring’).

*150371102*
1 5 0 3 7 1 1 0 2

15 037 11 02

4

Burgerservicenummer
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Gegevens gebruikte bestelauto
Welke gebruikte bestelauto wilt u voor het gehandicaptenvervoer gebruiken?

5a

Merk

5b

Type en uitvoering

5c

Kenteken

5d

Wordt deze bestelauto
verder aangepast voor het
gehandicaptenvervoer?

Ja. Licht toe in een bijlage welke voorzieningen nog meer worden aangebracht voor het vervoer van de
gehandicapte. Voeg bewijsstukken toe (bijvoorbeeld foto’s, offerte, bouwplan, orderbon, factuur en dergelijke).
Nee

5e

Wordt de bestelauto voor de
handicap van de gehandicapte zo
aangepast dat de laadruimte niet
meer afgescheiden is van de
bestuurderszitplaats of cabine
(geen volledige scheidingswand)?
Kruis aan wat van toepassing is.

Ja
Nee

6

Gegevens eerdere bestelauto

6a

Kreeg de gehandicapte al eerder
teruggaaf bpm of verrekening
van bpm voor een bestelauto?

6b

Merk eerdere bestelauto

6c

Type en uitvoering

6d

Kenteken

6e

Datum vanaf wanneer u voor
deze eerdere bestelauto niet
langer aan alle voorwaarden van
de gehandicaptenregeling voldoet

Nee. Ga verder met vraag 7.
Ja

Verzoek om toepassing gehandicaptenregeling
De nieuwe kentekenhouder van de onder 5 genoemde bestelauto vraagt om toepassing van de gehandicaptenregeling
omdat deze bestelauto zal worden gebruikt voor het vervoer van de onder 3 genoemde gehandicapte als bestuurder of
als passagier in de cabine en voor het gelijktijdige vervoer, al dan niet in de laadruimte, van zijn of haar hulpmiddel(en).
Kruis aan wat van toepassing is.
De gehandicapte gebruikt de bestelauto uitsluitend voor het vervoer van zijn of haar hulpmiddel(en) of voor persoonlijk gebruik,
al dan niet samen met zijn inwonende gezinsleden. In de laadruimte worden geen personen vervoerd.
De gehandicapte gebruikt de bestelauto uitsluitend voor het vervoer van zijn of haar hulpmiddel(en) of voor persoonlijk gebruik,
al dan niet samen met de nieuwe kentekenhouder en hun inwonende gezinsleden. In de laadruimte worden geen personen vervoerd.
In dit geval moet ook de gehandicapte of diens wettelijke vertegenwoordiger deze bijlage ondertekenen.

15 037 11 03

7

Stuur met dit formulier een kopie mee van alle delen van het kentekenbewijs.

*150371103*
1 5 0 3 7 1 1 0 3
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Ondertekening nieuwe kentekenhouder
Naam
Plaats
Datum
Handtekening
nieuwe kentekenhouder
Schrijf binnen het vak.

Handtekening gehandicapte
persoon of diens wettelijke
vertegenwoordiger (als dit
niet dezelfde persoon is als de
nieuwe kentekenhouder)
Aantal bijlagen
Stuur deze bijlage mee met het formulier ‘Verzoek bpm, Gesloten-beurzenregeling gehandicapten’ of
stuur de bijlage apart op naar de Belastingdienst/Centrale administratie, Postbus 10013, 7301 GA te Apeldoorn.
Let op! U moet de volgende bewijsstukken meesturen met deze aanvraag:
– een kopie van de Wvg/WMO-beschikking of de UWV-beschikking, óf de bijlage ‘Medische verklaring’
– een kopie van alle delen van het kentekenbewijs
– een overzicht met bewijsstukken (foto’s) van de voorzieningen die aan de bestelauto zijn aangebracht voor het vervoer van een gehandicapte
Vermeld op iedere bijlage uw naam en burgerservicenummer.

15 037 11 04
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*150371104*
1 5 0 3 7 1 1 0 4
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Algemene toelichting
Koopt u een bestelauto die is aangepast voor het vervoer van een
gehandicapte? Dan kunt u samen met de huidige kentekenhouder de
gesloten-beurzenregeling gehandicapten aanvragen. Hiervoor moet
u als nieuwe kentekenhouder vooraf aantonen dat u voldoet aan de
voorwaarden van de gehandicaptenregeling. Daarvoor gebruikt u
deze bijlage ‘Nieuwe situatie’.

Na de ondertekening
U moet dit formulier opsturen vóórdat het kenteken op uw naam
staat. U kunt de bijlage meesturen met de aanvraag van de geslotenbeurzenregeling. Stuur de formulieren met de gevraagde bijlagen naar:
Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn

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.

Toelichting bij de Bijlage bij verzoek bpm gesloten-beurzenregeling gehandicapten nieuwe situatie
1 Gegevens huidige kentekenhouder
Vul hier de gegevens in van de kentekenhouder en de bestelauto,
zoals die staan:
– in het bijbehorende Verzoek bpm, Gesloten-beurzenregeling
gehandicapten en
– op het kentekenbewijs deel IB
2 Gegevens nieuwe kentekenhouder
Vul hier in: de gegevens van de nieuwe kentekenhouder. Dit kan ook
een rechtspersoon zijn. Vul het telefoonnummer in waarop hij
overdag bereikbaar is.
3 Gegevens gehandicapte persoon nieuwe situatie
Is de nieuwe kentekenhouder iemand anders dan de gehandicapte?
Vul dan hier de gegevens van de gehandicapte in. Vul het telefoon
nummer in waarop de gehandicapte overdag bereikbaar is.
4 Gegevens hulpmiddel(en)
Hulpmiddel noodzakelijk
U kunt met één van de volgende documenten aantonen dat het
hulpmiddel noodzakelijk is door de handicap van de gehandicapte:
– een beschikking volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)
– een beschikking volgens de Wet voorzieningen gehandicapten
(Wvg)
– een UWV-beschikking voor een vervoersvoorziening
Heeft de gehandicapte niet zo’n beschikking? Dan moet uit een
medische verklaring blijken dat het hulpmiddel noodzakelijk is. In dat
geval stuurt u het door een arts ingevulde en ondertekende formulier
‘Medische verklaring’ mee met het verzoek (de naam van dit
formulier is: ‘Bijlage bij Verzoek om verrekening bpm, Verzoek om
teruggaaf bpm, Verzoek om gesloten beurzenregeling bpm,
Medische verklaring’). U kunt dit formulier downloaden van de
internetsite van de Belastingdienst. Deze verklaring mag niet ouder
zijn dan zes weken.

5 Gegevens gebruikte bestelauto
Vul hier de gegevens in van de bestelauto die u gebruikt voor
gehandicaptenvervoer.
Begrip bestelauto
De gehandicaptenregeling geldt alleen voor bestelauto’s die zijn
omgebouwd of ingericht voor gehandicaptenvervoer. 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 aanwezig
heid van zijruiten en de afmetingen van de laadruimte en de cabine.
U kunt hier meer over lezen op www.belastingdienst.nl en 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 behandelen wij 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 minimumafmetingen.
Gehandicaptenregeling
Voor de gehandicaptenregeling moet een bestelauto voorzieningen
hebben voor het vervoer van de gehandicapte en zijn of haar hulp
middel. 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

06 van 06

Toelichting bij de Bijlage bij verzoek bpm gesloten-beurzenregeling gehandicapten nieuwe situatie (vervolg)
Uitzondering
Op de regels voor een bestelauto is één uitzondering. Voor bepaalde
typen bestelauto’s moet de laadruimte van de bestuurderszitplaats
of de cabine zijn afgescheiden door een vaste wand. Door de
handicap van de gehandicapte kan het echter nodig zijn dat er
een doorgang is tussen beide ruimten. Bijvoorbeeld omdat de
gehandicapte alleen via de laadruimte in de cabine kan komen.
In dat geval is teruggaaf van bpm tóch mogelijk.
6 Gegevens 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.
Een gehandicapte heeft recht op teruggaaf van bpm voor één bestel
auto die is ingericht voor gehandicaptenvervoer. U kunt deze bestel
auto uiteraard vervangen door een andere. Voor de eerdere
bestelauto moet u de bpm dan op aangifte betalen, tenzij u gebruik
maakt van een eerdere gesloten-beurzenregeling. Moet u bpm
betalen voor de eerdere bestelauto? Dan hoeft u dit niet te doen
vóórdat u teruggaaf krijgt voor een volgende bestelauto.
7 Verzoek om toepassing gehandicaptenregeling
Komt u niet meer in aanmerking voor de gehandicaptenregeling?
Dan moet u bpm betalen en het personenautotarief van de motor
rijtuigenbelasting.
8 Ondertekening
De nieuwe kentekenhouder moet dit formulier ondertekenen.
Is de kentekenhouder niet dezelfde als de gehandicapte persoon?
Dan moet ook de gehandicapte of zijn of haar wettelijke vertegen
woordiger dit formulier ondertekenen.

Na het teruggaafverzoek
Wij beslissen of u de gesloten-beurzenregeling mag gebruiken.
De nieuwe en de huidige kentekenhouder krijgen daarvan een
beschikking. Beiden kunnen daartegen bezwaar maken.
Voldoen de nieuwe en de huidige kentekenhouder aan alle voor
waarden voor de gesloten-beurzenregeling? Dan keuren wij de
aanvraag goed. Staat het kenteken op naam van de nieuwe
kentekenhouder? Dan neemt vanaf dat moment de nieuwe
kentekenhouder alle verplichtingen van de gehandicaptenregeling
over van de huidige kentekenhouder.
Weer bpm gaan betalen
Voldoet u als nieuwe kentekenhouder niet meer aan alle voor
waarden van de teruggaafregeling? Dan moet u bpm betalen.
Dat is het geval als de bestelauto niet meer alleen 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. Hetzelfde geldt als de situatie van de gehandicapte
wijzigt, bijvoorbeeld na herstel.
U kunt de gehandicaptenregeling beëindigen met het formulier
‘Aangifte rest bpm, Beëindiging ondernemersregeling of
gehandicaptenregeling’ U kunt dit formulier downloaden van
www.belastingdienst.nl. Voldoet u niet meer aan alle voorwaarden
van de gehandicaptenregeling? Dan moet u binnen een maand het
ingevulde en ondertekende aangifteformulier opsturen en het
restbedrag bpm betalen.
Let op! Stellen wij vast dat u ten onrechte geen aangifte of niet op tijd
aangifte hebt gedaan? Of dat u de bpm niet, niet op tijd of niet
volledig hebt betaald? Dan krijgt u een naheffingsaanslag bpm en
een boete.

