
Import: Belastingdienst creëert onrechtmatige situatie 
 
Bij de aankondiging en publicatie van de Belangrijkste wijzigingen belastingen 20221  geeft de 
belastingdienst aan daarmee als doel te hebben ‘knelpunten bij de import van gebruikte 
motorrijtuigen op te lossen.’. Zonder daarbij aan te geven wat die knelpunten precies zijn, roept de 
nadere toelichting en uitleg echter veel onbeantwoorde vragen op. De import van schadeauto's 
wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt maar ook de reguliere import wordt benadeeld. 
 
‘De uitwerking geeft eerder blijk van het doel voorbij te schieten’, aldus importdienstverlener en 
taxateur Frank Bolsenbroek van Bolsenbroek & Partners. Volgens hem gaat het om een nadrukkelijke 
bevoordeling van de binnenlandse handel die strijdig is met de beginselen van het vrije 
handelsverkeer binnen de EU. In die zin zou sprake kunnen zijn van onrechtmatige wetgeving. De 
grootste wijziging voor de praktijk ziet op het naar voren halen van het moment waarop de 
verschuldigde bpm wordt bepaald, het zogenaamde ‘belastbaar feit’. Dit moment was tot 1 januari 
de dag van de tenaamstelling en daarmee de aanvang van het gebruik op de weg. Dit moment is nu 
gewijzigd naar het moment waarop de RDW het inschrijvingsonderzoek afsluit. De gepubliceerde 
wijzigingen geven aan dat de precieze datum hiervan te vinden is op ovi.rdw.nl. Bolsenbroek ziet hier 
een eerste onmogelijkheid: ‘Die datum wordt nu als nogal exact geduid. Je kúnt die datum echter pas 
terugvinden nadat de inschrijving geheel is voltooid en het kentekennummer bekend is. Dat kan niet 
eerder dan nadat je de bpm hebt voldaan. Op het moment dat je bpm-aangifte doet is die datum dus 
eenvoudigweg niet bekend. In de praktijk zal de aangifte en de daarmee samenhangende afschrijving 
worden bepaald rond het moment dat de auto ter inschrijving bij de RDW wordt aangemeld. Dat was 
altijd al zo, alleen het moment van bpm-betaling en daarmee voltooiing van de inschrijving en afgifte 
van het kenteken mocht tot 31 december 2021 tot een jaar na inschrijving. Voor de dagelijkse 
praktijk vanaf 1 januari 2022 zullen we adviseren bij inschrijving bpm-aangifte te doen én deze ook te 
betalen. Het lijkt mij onmogelijk dat een niet exact te bepalen RDW-datum leidt tot een ongeldige 
aangifte.’  
 
Inschrijf- en betaalmoment 
De belastingdienst doorkruist hiermee de mogelijkheid dat aanspraak gemaakt kan worden op de 
extra bpm-afschrijving tussen het inschrijfmoment en het bpm-betaalmoment. Deze mogelijkheid 
leidde tot veel bezwaren tegen de eerdere eigen aangifte. Bolsenbroek betwijfelt ten zeerste of het 
scala aan nieuwe regels zal leiden tot minder bezwaren. ‘Integendeel’ voorspelt hij; ‘Ik voorzie dat 
importeurs vanaf nu júist bezwaar zullen maken tegen iédere bpm-aangifte. Zeker als ik lees wat de 
overige aankondigingen inhouden. Het is weer typisch zo’n situatie van “voor iedere oplossing 
bedenken we een nieuw probleem” van de zijde van de fiscus. Je snapt niet waar ze het vandaan 
halen. Doorlopend zorgen ze voor onrust en daarmee ook woede onder importeurs. Er worden 
doelbewust nieuwe knelpunten gecreëerd die contraproductief zullen werken voor de 
belastingdienst en de al zo zeer overbelaste rechtspraak.  
 
Schadeauto’s 
Een volgend groot probleem voorziet Bolsenbroek bij de invoer van schadeauto’s. Al sinds 2005 
ervaart hij een heilloze strijd door de belastingdienst tegen de, in de ogen van de belastingdienst te 
lage rest bpm-aangifte bij de invoer van schadevoertuigen. ‘Door nu af te dwingen dat een 
schadeauto bij inschrijving geen essentiële gebreken (meer) mag hebben, wordt de handel in 
binnenlandse schadevoertuigen onmiskenbaar bevoordeeld. De bpm-component op een binnenlands 
geregistreerde schadeauto is immers eveneens evenredig met de schade afgeschreven. De invoer 
van schadeauto’s is daarmee niet langer interessant. Ik veronderstel dat de Europese commissie daar 
heel snel korte metten mee weet te maken. Intussen veroorzaakt deze inperking natuurlijk weer heel 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/21/belangrijkste-wijzigingen-belastingen-
2022  
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veel schade in de schadevoertuigenbranche. Dat maakt dan ook dat, waar er nog schadeauto’s 
worden ingevoerd, standaard bezwaar zal worden gemaakt. Bolsenbroek adviseert zijn klanten om, 
in ieder geval voor de recent gedane aankopen, de bpm-aangifte met taxatierapport op de oude 
wijze te handhaven. De wijziging lijkt voor die situatie aan te kondigen dat de bpm-aangifte als 
“evident onjuist” zal worden afgedaan en met een verplicht te betalen naheffingsaanslag zal worden 
gecorrigeerd op straffe van weigering van afgifte van het kenteken. ‘Het kan niet anders dan dat 
(na)heffingen in bezwaar- en beroepszaken op basis van Europees recht niet in stand worden 
gelaten. De in oktober jl. herschreven hoofdstukken 5 en 7 van de Regeling voertuigen gaan daar 
niets aan afdoen. Door in de laatste weken van het lopende jaar, zonder overgangsregeling, met 
onmiddellijke ingang op heimelijke wijze deze vergaande wijzigingen door te drukken, betonen zowel 
de RDW als de belastingdienst zich een onbetrouwbare partner voor ondernemers in deze branche. 
Er worden weer massaal nieuwe procedures uitgelokt; een andere conclusie valt niet te trekken. En 
dat doen ze tegen beter weten in en met minachting voor de al zo zeer overbelaste rechtspraak.’ 
Aldus een getergde Bolsenbroek.  
 
Hertaxatie Domeinen 
Wanneer bpm-aangifte met een taxatierapport wordt gedaan, heeft de inspecteur de mogelijkheid 

deze te laten controleren door middel van een hertaxatie door Domeinen Roerende Zaken. De 

termijn van zes dagen die hier altijd al voor stond is met de wijziging in relatie tot de publicatiedatum 

lastig, zo niet onmogelijk uitvoerbaar. Ook wordt de oproep gekoppeld aan een verplichting tot 

tonen bij Domeinen. De inspecteur geeft eerder geen fiscaal akkoord. ‘Onmogelijk’ stelt Bolsenbroek; 

‘maar het zal voorlopig de praktijk zijn totdat de rechter er wat over zegt. De aangifte moet altijd 

worden gevolgd en de inspecteur heeft daarbij het instrument om bpm na te heffen. Weigeren van 

de aangifte past niet in het systeem van aangifte belasting.’ 

Tot 2009 was het zogenaamde ‘prematuur naheffen’ gebruikelijk in de bpm. Het Gerechtshof Den 

Bosch heeft op 29 mei 2009 daarover al geoordeeld in de zin van dat het niet mogelijk is. De 

toenmalige staatssecretaris stelde daartegen cassatie in om die vervolgens weer in te trekken. Die 

berusting wordt nu, na 13 jaar, weer doorbroken waarna die discussie weer van voor af aan begint. 

Volgens Bolsenbroek is dit ‘niet echt een toonbeeld van een betrouwbare overheid’. 

Bolsenbroek betreurt het feit dat de belastingdienst op geen enkele manier praktijkinvulling lijkt te 

willen geven aan ook haar zorgen omtrent een door bpm-procedures verstoppende rechtspraak. Hij 

voorziet een enorm aantal kansrijke procedures tegen de nieuwe praktijk.  

 

Heumen, 27 december 2022  

 

 

(Bijlage ter nadere informatie)   



Bronnen en verwijzingen:  
 
Prejudiciële beslissingen:  
 
Hof van Justitie, 20 september 2007, Commissie/Nederland, EU:C:2007:531; 
 

73      Door in het onderhavige geval een controle van de materiële toestand van het voertuig, zoals die 
welke is neergelegd in procedure 3, verplicht te stellen voorafgaand aan registratie van het voertuig in 
Nederland, onderwerpen de Nederlandse autoriteiten alle voertuigen ouder dan drie jaar die eerder in 
andere lidstaten waren geregistreerd, algemeen en stelselmatig aan dit onderzoek, zonder op welke 
wijze dan ook rekening te houden met eventuele door die lidstaten reeds verrichte controles. Doordat 
deze controle plaatsvindt naast recentelijk in andere lidstaten uitgevoerde technische controles zonder 
de uitslag daarvan te erkennen, kan zij derhalve tot gevolg hebben dat bepaalde belanghebbenden 
ervan afzien, voertuigen ouder dan drie jaar die eerder in andere lidstaten waren geregistreerd, in 
Nederland in te voeren. 
 
74      Een dergelijke procedure is dus een bij artikel 28 EG verboden beperking van het vrije verkeer van 
goederen. 

 
Hof van Justitie, 19 december 2013, Commissie/Nederland,EU: C-437/12;  
 

30  Het Hof heeft voorts gepreciseerd dat vanaf de betaling van een registratiebelasting in een 
lidstaat, het bedrag van die belasting wordt opgenomen in de waarde van het voertuig. Wanneer een 
in de betrokken lidstaat geregistreerd voertuig vervolgens in deze lidstaat als tweedehands voertuig 
wordt verkocht, zal zijn handelswaarde, die het restbedrag van de registratiebelasting omvat, bijgevolg 
gelijk zijn aan een door de waardevermindering van dit voertuig bepaald percentage van zijn 
oorspronkelijke waarde (arrest van 5 oktober 2006, Nádasdi en Németh, C-290/05 en C-333/05, Jurispr. 
blz. I-10115, punt 54). 
 
31  Derhalve wordt artikel 110 VWEU geschonden wanneer het bedrag van die belasting op een 
tweedehands voertuig uit een andere lidstaat hoger is dan het restbedrag van die heffing dat is vervat 
in de waarde van gelijksoortige reeds op het nationale grondgebied geregistreerde tweedehands 
voertuigen (arresten van 9 maart 1995, Nunes Tadeu, C-345/93, Jurispr. blz. I-479, punt 20, en 22 
februari 2001, Gomes Valente, C-393/98, Jurispr. blz. I-1327, punt 23, en reeds aangehaald arrest 
Tulliasiamies en Siilin, punt 55). 
 
32  Indien het bedrag van de registratiebelasting op ingevoerde tweedehands voertuigen hoger is 
dan het restbedrag van die heffing dat is vervat in de waarde van gelijksoortige reeds op de 
binnenlandse markt geregistreerde tweedehands voertuigen, zou dat immers de verkoop van nationale 
tweedehands voertuigen kunnen begunstigen, waardoor de invoer van gelijksoortige tweedehands 
voertuigen zou worden ontmoedigd. 
 
34  De lidstaten zijn echter niet onbeperkt bevoegd om nieuwe belastingen in te voeren of het 
tarief van of de maatstaf van heffing voor bestaande belastingen te wijzigen. Het in artikel 110 VWEU 
geformuleerde verbod geldt voor alle belastingen waardoor de invoer van goederen uit andere 
lidstaten kan worden afgeremd ten gunste van nationale producten (zie in die zin reeds aangehaald 
arrest Tatu, punt 52 en aldaar aangehaalde rechtspraak). 
 
35  Derhalve mogen de lidstaten geen nieuwe belastingen invoeren of wijzigingen aanbrengen in 
bestaande belastingen die tot doel of gevolg hebben dat de verkoop van ingevoerde producten wordt 
ontmoedigd ten voordele van de verkoop van gelijksoortige producten die beschikbaar zijn op de 
binnenlandse markt en op deze markt werden gebracht vóór de inwerkingtreding van deze belastingen 
of wijzigingen (zie in die zin reeds aangehaald arrest Tatu, punt 53). 
 
36  Uit het aan het Hof overgelegde dossier blijkt dat de BPM slechts verschuldigd is en wordt 
voldaan bij de eerste registratie van een voertuig op het Nederlandse grondgebied. De Nederlandse 
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wettelijke 
regeling is sinds 2006 herhaaldelijk gewijzigd. Vóór 1 februari 2008 werd die belasting alleen naar een 
percentage van de nettocatalogusprijs berekend. Sinds die datum omvat de maatstaf van heffing voor 
die belasting eveneens een bedrag dat afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Het aandeel van de 
nettocatalogusprijs in die maatstaf van heffing is dus geleidelijk afgenomen ten gunste van het 
aandeel van de CO2-uitstoot. 
 
37  Zoals de Nederlandse regering en de Europese Commissie hebben beklemtoond, blijft het 
belastbare 
feit van de BPM, namelijk de eerste registratie van een voertuig op het Nederlandse grondgebied, 
ondanks de wijziging van de wijze van berekening van die belasting hetzelfde, zowel voor als na de 
betrokken wijziging. In casu gaat het dus om dezelfde belasting als voorheen. 
 
38  Ook al zou het om een nieuwe belasting gaan, het in artikel 110 VWEU geformuleerde verbod 
geldt, zoals is opgemerkt in punt 34 van het onderhavige arrest, voor alle binnenlandse belastingen van 
een lidstaat waardoor de invoer van goederen uit andere lidstaten kan worden afgeremd ten gunste 
van gelijksoortige nationale producten.  
 

 
Dat verschillende ministeries afwijkende ‘belangen’ kennen blijkt hier te meer. Buitenlandse zaken zal 
de ‘financiële belemmering’ klip en klaar (h)erkennen.  
 
Zie: https://ecer.minbuza.nl/ecer/dossiers/goederen-vrij-verkeer/financiele-belemmeringen.html  
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